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Scrisoarea de faţă aparţine lui E. G, W hite şi este luată
din lucrarea A stăzi cu D um nezeu, p. 345, Bucureşti, 1991. Ni
se p a re a fi o scrisoare excepţională, care m erită cea mai
m a re atenţie şi cea mai profundă cugetare. A şteptăm even
tualele com entarii ale cititorilor.

PIERDERE VEŞNICĂ
/
Fiecare păcat, fiecare faptă nedreaptă, fiecare călcare a
Legii lui D u m nezeu vorbesc cu o p utere de mii de ori mai
m are despre făptaş decât despre cel ce suferă. Ori de câte ori
una din m inunatele facultăţi cu care l-a înzestrat D um nezeu
p e om este folosită greşit sau abuziv, acea facultate pierde
p en tru to td eau n a o p arte din vigoarea ei şi niciodată nu va
m ai fi aşa cum a fost înainte de a se abuza de ea. Orice abuz
asupra naturii noastre m orale în viaţa aceasta se va resimţi nu
n um a i pentru un timp, ci pentru veşnicie. D eşi D um nezeu
p o ate să ierte pe păcătos, totuşi veşnicia nu va com pensa acea
p ierdere conştientă avută în această viaţă.
A trece în viaţa viitoare doar cu jum ăta tea puterii care
trebuia dusă acolo este un gând îngrozitor. în dobândirea
unei destoinicii p en tru cer, zilele de probă pierdute aici sunt o
pierdere irecuperabilă pentru veşnicie. Capacitatea de a ne
bucura va fi m ai m ică în viaţa viitoare datoiită greşelilor şi
abuzurilor fa ţă de puterile m orale din această viaţă. Orice
înălţim e pe care o vom p u tea atinge în viaţa viitoare ar p utea
creşte mai m ult şi tot mai mult, dacă am face tot ceea ce
p utem cu privilegiile şi ocaziile de aur, date no uă de
D um nezeu p en tru a ne dezvolta capacităţile aici, în această
existenţă de probă.
N e aflăm fie sub una, fie sub cealaltă dintre cele două
m ari căpetenii. U na, C reatorul om ului şi al lumii, este cea
m ai m are dintre toate. Lui, C reatorului, toţi îi datorează
su p un erea întregii lor fiinţe, deplina consacrare a afecţiunii
lor. D acă m intea este p red ată controlului Lui şi dacă
D um n ezeu preia dezvoltarea şi m odelarea puterilor minţii,
zilnic va fi prim ită o n o u ă pu tere m orală de la Izvorul a
to a tă înţelepciunea şi tăria. Binecuvântări m orale şi fru
m useţi divine vor răsplăti eforturile fiecărei persoane a cărei
m inte este în d rep tată spre cer. Noi pu tem obţine revelaţii adevărate frum useţi cereşti - care se află dincolo de îngustele
viziuni omeneşti, dar care întrec în strălucire închipuirea
celei mai pătrunzătoare minţi şi pe cel mai erudit filozof care
nu s-a unit cu p u te re a infinită...
D reptatea, cinstea, iubirea şi adevărul sunt atributele
tronului lui D um nezeu. Ele sunt principiile guvernării Lui,
care trebuie stabilite şi pe păm ântul curăţit prin focul justei
Sale pedepse. A cestea sunt nestem ate care trebuie căutate şi
cultivate atât pentru acum, cât şi p entru veşnicie. Având în
vedere aceste lucruri... clădeşte-ţi caracterul nu după sta n d ar
dul lumii, ci p en tru veşnicie. (Sublinierile noastre)
E.C. White, Scrisoarea 41 d in 7 decem brie 1 8 7 7

Fiecare persoană are pe cineva sau ceva
căruia îi acordă locul cel dintâi în gândi
rea, sentim entele şi preocupările sale.
Acel „cineva sau ceva” constituie obiectul
adorării p entru persoana respectivă. D acă
locul acesta nu este ocupat de D um nezeu,
Fiinţa Suprem ă şi sursa oricărei existenţe,
el este ocupat de lucruri sau fiinţe create
de D um nezeu. Astfel, închinarea este dată
făpturii „în locul Făcătorului care este
binecuvântat în veci” (Rom . 1,25).
T oţi oam enii neconvertiţi sunt idolatri,
chiar dacă aparţin formal bisericii lui
D um nezeu. Căci oricine p un e creatura în
locul C reatorului este un închinător la
idoli. D acă nu-L avem pe Isus H ristos ca
Dom n, cel dintâi idol la care ne închinăm
este eul nostru. Orice ocupă locul lui
D um nezeu în viaţa noastră constituie un
idol. C ând iubim mai m ult lucrurile
materiale, banii, plăcerile, onoarea, p o p u 
laritatea etc. decât pe D um nezeul ade
vărat, noi suntem idolatri. Chiar atunci
când ne iubim părinţii, copiii, soţul sau
soţia mai mult decât pe D um nezeu, căl
căm prim a po ru n că a Decalogului (vezi
M atei 10,37). U neori, fără să ne dăm
seama, ţinem la ideile noastre mai mult
decât la adevăr. Şi aceasta este to t o form ă
de idolatrie, o expresie rafinată a unei
false închinări.
E sen ţa religiei este închinarea, fie ea
adevărată sau falsă. D acă ne închinăm cui
trebuie, cum trebuie, când trebuie şi în
spiritul în care trebuie, avem o religie a d e
vărată. însă, dacă obiectul închinării,
form a în care ne închinăm, spiritul în care
ne închinăm şi tim pul special destinat
închinării (Sabatul) sunt altele decât cele
stabilite de C reator, religia noastră este
falsă. C alitatea închinării defineşte p e r
soana, religia acesteia şi relaţiile ei cu
semenii şi cu mediul am biant. D e fapt,
întreaga viaţă şi activitate um an ă sunt
afectate de calitatea închinării alese,
întreaga luptă între D um nezeu şi Satana
se învârteşte în jurul problem ei închinării.
Diavolul a luptat din răsputeri să-şi asi
gure închinarea din partea fiinţelor
inteligente, create de D um nezeu. Chiar
pe Fiul lui D um nezeu a căutat să-L d e te r
mine să i se închine, în timpul întrupării
Sale (vezi M at. 4,9). în ultima fază a con
flictului cosmic dintre bine şi rău (vezi
Apoc. 12,17), testul credincioşiei sau
răzvrătirii se va referi la calitatea închi
nării.

Conflictul final cu
privire la închinare
Vizionarul de pe insula P atm os a pri
vit cum fiara cu „două coarne ca ale unui
miel”, dar care „vorbea ca un balaur”, făcea
ca „păm ântul şi locuitorii lui să se închine
fiarei dintâi, a cărei ran ă de m oarte fusese
vindecată” şi „să fie om orâţi toţi cei ce nu
se vor închina icoanei fiarei” (Apoc. 13,12.15).
Pe d e altă parte, D um nezeu transm ite
un mesaj înspăim ântător, care condam nă
falsa închinare şi avertizează: „D acă se
închină cineva fiarei şi icoanei ei şi pri
m eşte sem nul ei pe frunte sau pe mână, va
bea şi el din vinul mâniei lui D um nezeu...”
(Apoc. 14,9.10). în treag a lum e va fi pusă
în faţa unei decizii dram atice, similară cu
cea din valea D ura, ţinutul Babilonului
(vezi D aniel 3). Fiecare va fi som at să ia
atitudine cu privire la închinare. Toţi
locuitorii păm ântului, înstrăinaţi de
C reatorul lor, se vor închina fiarei (Apoc.
13,8), în tim p ce m inoritatea credincioasă
va alege m ai de grabă m o a rtea în ascultare
de poruncile lui D um nezeu, decât viaţa
oferită prin înstrăinare de El.
E xperienţa de la m untele Cârm ei va fi
reeditată. L um ea întreagă va fi som ată să
ia o decizie de care depinde viitorul
veşnic. Ilie al vrem urilor finale trebuie să
strige încă o dată în auzul tu tu ro r locuito
rilor păm ântului: „Până când vreţi să
oscilaţi în tre două p ăre ri?” Condiţiile vor
fi imperative. Nim eni nu va p u te a să
răm ân ă neutru. D u p ă ce fiecare îşi va fi
h o tărât soarta prin alegerea făcută, harul
lui D u m n ezeu nu va mai mijloci pen tru
păcătos, deoarece nimeni nu va mai trece
dintr-o ta b ără în alta (vezi Apoc. 22,11).
Atunci, judecăţile lui D um nezeu se vor
revărsa peste acest păm ânt blestem at (vezi
Apoc. cap. 16). Cine ar putea sta nepăsător
în faţa acestor evenim ente zguduitoare?
P en tru a face atunci o b u n ă alegere se
cere acum o tem einică pregătire. E ste
necesar să ne apropiem acum de scaunul
harului p en tru ca să fim ajutaţi atunci, în
cea m ai m are criză din istoria lumii (vezi
Evrei 4,16). Cei care am ân ă pregătirea
p ână în ajunul crizei nu vor p u tea face faţă
cu succes examenului final.

Aron Moldovan

„

" Si
/

toti
/ locuitorii
pământului i se
vor închina
(fiarei), toţi
aceia al cărora
nume n-a fost
scr i sde la înte
meierea lumii, în
cartea vieţii
/
Mielului care a
fost ju n g h ia t."
(Apoc. 13,8)
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Realităti
de la Madrid
/

L a începutul anului 2002, am avut privi
legiul să vizitez com unităţile rom âneşti
aflate în zona M adridului. Cu această
ocazie, am văzut sute, ba chiar m ii de
rom âni care se află departe de ţară, dar
trăiesc cu gândul la cei din ţară, pentru că
fiecare a lăsat în urm ă p e cineva drag.
Cum au ajuns atât ele m ulţi rom âni aici
şi cum au reuşit să se integreze în societatea
spaniolă? Iată o întrebare p e care m i-am
Paul Csavdari,
pus-o din prim a clipă. D e aceea, în reporta
directorul Casei de Editură ju l de faţă, m i-am propus să aflu cât m ai
„Viată si Sănătate”
m ulte despre viaţa fraţilor noştri, pre
supunând că acum , după ce graniţele
Europei s-au deschis, num ărul celor ce-ar
dori să ajungă acolo este şi m ai mare.
Cum s-a form at, de fapt, comunitatea
adventistă de limba română?
D in august 1991, când am ajuns eu în
M adrid şi p ân ă astăzi, s-au întâm plat
m ulte - mi-a relatat fratele Preda Io n, unu!
d intre primii veniţi aici. Pe atunci, grupa
de rom âni care a sosit aici frecventa com u
n itate a A len sa, ca re avea u n p a s to r s p a 
niol - A n t o n i o Gasconi. D u p ă numai câte
va luni, a venit un alt pastor, Iulian
Rom ayor, originar din Cuba. El ne-a aju
tat foarte mult în form area bisericii.
La început eram o grupă mică, de
aproximativ zece persoane. Ţ inând cont că
eram străini aici, fraţii ne-au propus să
facem separat Şcoala de Sabat. Şi aşa am
făcut. Iar orele acelea erau ca m ana în
pustie. Apoi, după ce grupa a mai crescut,
ni s-a îngăduit să ne ad u n ă m separat p e n 
tru predica de la ora unsprezece.
Desigur, nu era uşor să găsim un spaţiu
potrivit, dar ne-am b ucurat când ni s-a
oferit sala de mese. Aici am început să ne
simţim din nou ca „acasă”, fiindcă totul se
făcea în limba rom ână.
C u rând însă am constatat că spaţiul
acesta este insuficient, fiindcă grupul nos
tru creştea în fiecare Sabat. V ăzându-ne
p re a strâm toraţi, fraţii spanioli ne-au
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oferit şi spaţiul folosit iniţial de ei ca bi
bliotecă. E ram uimiţi de iubirea şi ospitali
tatea cu care ne-au primit în mijlocul lor.
Iar noi ne străduiam să nu-i dezam ăgim în
vreun fel!
Timpul trecea şi numărul românilor era tot
mai mare. D in acest motiv, prin 1993, am
fost obligaţi să căutăm un alt loc pentru
serviciile divine. A şa am ajuns în sala m are
din subsolul bisericii. E ra un demisol spa
ţios şi credeam că, de data aceasta, ne-am
găsit locul potrivit. D a r n-a fost aşa. în
scurtă vreme, ne-am confruntat cu unele
inconveniente legate de traficul p e scara
de acces. în pauze, spaniolii coborau, iar
noi urcam, aşa că se făcea o învălmăşeală
p e care iniţial n-o luasem în calcul.
Ca urm are, com itetul com unităţii a
h o tă râ t ca spaniolii să vină dim ineaţă la
serviciile divine, iar noi după-amiază. Aşa
am ajuns să ne închinăm „rom âneşte” în
sala mare a comunităţii spaniole. Toţi eram cu
adevărat uimiţi de ospitalitatea lor.
în to t acest timp, fraţii din conducerea
U niunii Spaniole se gândeau să ne
îm partă în p atru grupe, care să
funcţioneze pe lângă cele patru com unităţi
spaniole din M adrid. Dar, fiindcă grupul
nostru creştea şi parcă nu se mai oprea, au
considerat că ar fi mai înţelept să înfi
inţeze o com unitate de limbă rom ână. E ra
însă o problem ă: găsirea unui spaţiu adec
vat atât num ărului de membri, cât şi sco
pului avut în vedere. Şi soluţia nu era
deloc uşor de găsit.
Totuşi, într-un final, s-a decis ca pentru
o perioadă să fie închiriat cinematograful
din Coslada şi să fie folosit, în fiecare
Sabat, ca loc de în chin are. L ucrul acesta
s-a înfăptuit în 28 octom brie 1996. Deşi
eram în ju r de 450, d oar 60 sau 70 şi-au
cerut scrisoarea de recom andare din
R om ânia pentru a form a com unitatea
rom ânească din Coslada. T ot atunci a
venit, prin detaşare din ţară, special p e n 
tru com unitatea noastră, primul pastor
rom ân, Titi G âdea, care a şi răm as cu noi.

Care a fo st prim a reacţie când
v-aţi întâlnit cu biserica pe care urma
s-o păstoriţi?

mat com u n itatea Calatrava. A ceastă
com unitate a avut la înfiinţare, în
luna noiem brie 2000, doar 40 de
membri, dar acum sunt 240 de
m em bri. R eţineţi însă că, în fiecare
Sabat, aici se ad u n ă peste 500 de
adventişti rom âni. La scurt timp, în
ianuarie 2001, s-a înfiinţat şi com u
nitatea Novisiado, cu aproximativ
70 de persoane. La ora aceasta, p a r
ticipă în ju r de 150 de membri. Mai
este o altă com unitate înfiinţată, cu
40 membri, Salem, iar acum are
peste 300 de închinători. C ât despre
m icuţa com u nitate Pegaso, în care
se adună aproximativ 70 de m em 
bri, pot să spun că este un dar prim 
it din p artea protestanţilor de rit
penticostal, fiindcă aici adventiştii
se adună fără să plătească vreun
ban pen tru chirie!
R evenind la com unitatea din
Coslada, trebuie să ştiţi că vechiul
cinem atograf a devenit neîncăpător,
aşa că a treb uit să căutăm alt spaţiu.
D upă căutări am ănunţite, am găsit
o sală de circa 850 de locuri pe
scaune, o sală m ult mai adecvată
închinării, în care vin, Sabat de
Sabat, peste 1.200 de persoane!
E ste imposibil să răm ân em toţi aici,
aşa că foarte cu rân d sperăm să
găsim un alt spaţiu şi să ne divizăm
din nou. Chiar vă rugăm să ne spri
jiniţi prin rugăciune...
Să ştiţi că aici am avut multe
bucurii, d ar şi necazuri. M ai ales
accidentele care au provocat decese
n e a ş t e p t a t e şi f o a r te d u r e r o a s e
ne-au afectat şi ne-au făcut să ne
am intim cât suntem de fragili, de
trecători. D ar, atunci când com uni
tatea a fost zguduită de aceste
necazuri, fraţii au fost solidari cu
cei încercaţi, căutând să le aline
durerea.

Primul contact cu rom ânii de
aici a fost ceva deosebit! - spune
fratele Titi Gădea, pastor, Coslada.
E ra fascinant să-i auzi pe toţi
vorbind rom âneşte la acel m om en t
festiv, de înfiinţare a comunităţii.
A sta se întâm pla pe 12 iunie 1998.
E ra u prezenţi peste 450 de p e r
soane, iar din p arte a Uniunii
Spaniole era prezent fratele Tehell.
Iniţial, aveam servicii divine
d oar Sâm bătă dim ineaţă, între
orele 9 şi 14. D ar curând, am mai
închiriat câteva săli din apropiere,
u n d e desfăşuram diferite activităţi
pentru copii, tineri şi diferite
departam ente.
în decurs de un an, p ân ă în
1999, com unitatea a crescut la
aproximativ 1.000 de persoane, prin
botezuri şi venirea altor m em bri
din ţară. La serviciile divine, ap ro 
ximativ 200 de persoan e stăteau în
picioare. Şi asta Sabat de Sabat!
A vea loc cine venea mai devrem e...
în afară de serviciile divine din
Sabat dim ineaţă, aveam şi alte
ocazii de închinare în cursul săp
tăm ânii şi vineri seara, d ar acestea
le ţineam în alte p atru săli închiri
ate p e n tru acest scop.
în 1999, am organizat Net-ul.
A u participat aproximativ 500 de
persoane pe seară, dintre care 70
erau musafiri. La sfârşitul p rogra
mului, s-au boteza't aproape 30 de
persoane. în februarie 2000, am
făcut şi N et-ul cu Dwight Nelson.
R ezultatele nu s-au lăsat p re a mult
aşteptate, fiindcă în 1999 s-au
b o te z a t 59 d e p e rso a n e , în 2000
s-au b o te z a t 50, ia r în 2001 s-au
botezat 57. T rebuie să m enţionez
A m dorit să ştiu cum funcţionea
faptul că aceste persoane
s-au botezat şi datorită sacrificiului ză o com unitate relativ nouă în
condiţii atât de speciale. Şi i-am
făcut de unii membri care i-au vi
zitat pe cei interesaţi după orele de întrebat pe unii dintre slujbaşii com unităţior vizitate cum reuşesc să-şi
m uncă...
împlinească m isiunea aici. Iată ce
D ar să revin. Fiindcă num ărul
m i-au spus:
m em brilor com unităţii creştea,
U niunea Spaniolă ne-a facilitat
Drăghici Iulian - prim diacon,
închirierea unei biserici protestante
chiar în centrul Madridului. Aşa că Coslada
într-un fel, noi ne-am asem ăn at
o parte dintre membrii com unităţii
cu p o p o r u l I s r a e l d in E g ip t.
Coslada s-au m u tat aici şi au for

Titi Gădea, pastor, Coslada

N -aveam un loc al nostru special
pentru închinare, aşa că în Sabat
dim ineaţă, în d oar cincisprezece
minute, trebuia să transform ăm un
cinem atograf în biserică! Apoi, la
sfârşit, tot în cincisprezece minute,
trebuia lăsat în urm ă un cine
matograf. V ă daţi seam a ce sarcină
plăcută aveam p entru fiecare Sabat!
Iar când urm a să se ţină un botez,
aveam n oap te albă. La ora 12,
începeau pregătirile p en tru botez în
aşa fel, încât, în Sabat dim ineaţa,
totul să fie pregătit: bazinul cu apă
şi toate cele necesare. D u p ă aceea,
la fel, totul trebuia strâns fără să se
vadă urm ă de apă. La Sfânta Cină,
gândiţi-vă că participă peste 800 de
persoane! E g reu ... Acum privim
spre terenul de aproximativ 3500 de
m etri pătraţi, pe care autorităţile
spaniole l-au acordat gratuit
Bisericii A dventiste pentru a co n
strui... o biserică! Iar biserica va fi
a com unităţii româneşti. Este uimi
tor felul în care lucrează
D um nezeu. Noi am început
pregătirile p entru noua biserică:
deja avem cum părate cele 800 de
scaune... Deşi avem cheltuieli mari
cu chiriile, pot să spun că fraţii sunt
darnici şi reuşim să le acoperim în
întregime, cu toate că nu le este nici
lor uşor.

Soare Daniel - prim diacon,
Calatrava
Cum merg vizitele? U nii ar vrea
să fie vizitaţi, alţii ar prefera să nu
fie vizitaţi! M otivele sunt uşor de
înţeles. C red că este adevărat că
bunăstarea m aterială aduce o
scădere a spiritualităţii. Şi m ajori
ta tea am venit în Spania pentru a
câştiga mai mulţi bani. D in cauza
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aceasta, celelalte sunt lăsate pe
planul secund. Or, trebuie să ştiţi că
aici un program de lucru norm al
este de 9-10 ore, plus timpul cât
durează transportul. Şi acesta nu
este de neglijat. C red că aici ar tre 
bui să învăţăm de la spanioli: ei, cât
timp circulă cu mijloacele de tran s
port în com un, citesc! E i nu pierd
timpul, ci-1 folosesc eficient. A şa ar
trebui să facem şi noi.

Gigi Vaţe - A D R A , Coslada
Pe lângă eforturile proprii de
strângere de fonduri, am avut şansa
să primim de la C om unitatea
E u ro pean ă, prin interm ediul Crucii
Roşii, peste şase to ne de alimente
pe care le-am distribuit celor
nevoiaşi. A m dat tu tu ro r celor în
nevoie...
Trăistaru Robert - D ep a rtam e n 
tul familie, Coslada
Situaţia nu este deloc bună. Mai
degrabă este delicată. Aici, trăim şi
câte 7-8 persoane într-un ap a rta
ment. în unele cazuri, locuiesc în
com un 3-4 familii, iar unii au şi
copii. V ă daţi seam a că nu p oate fi
vorba de intimitate. Banii ne-au
adus unele beneficii, d ar ne-au adus
şi m ulte p rob lem e...

Cornel Soare - responsabil lite
ratură, Coslada
Surorile care lucrează în casele
spaniolilor obişnuiesc să le ofere
cărţile noastre. în felul acesta, s-au
oferit mii de cărţi scrise de Ellen
W hite. E m etod a prin care vrem să
lăsăm în u rm a n oastră nu d oar o
bun ă impresie, ci şi o săm ânţă p en 
tru mântuire.
Cârnu Valerică - secretar,
Coslada
în prezent, în registrul com u
nităţii sunt înscrişi 641 de membri.
Desigur, pân ă la 1.200 este o dife
ren ţă mare. D ar, dacă cei aflaţi aici
nu-şi cer scrisoare de recom andare
din ţară, noi nu-i pu tem obliga s-o
facă. Şi din păcate aceştia ne
creează cele mai m ulte problem e.
A m dori clarificarea rapidă a tu tu 
ror acestor situaţii. Poate că pastorii
din R om ânia ne vor ajuta, fiindcă
altfel e foarte greu.
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Petruţa Roman - prezbiter,
Calatrava
Cei care vin aici trebuie să ştie
că, mai ales la început, este foarte
greu. Din păcate, mulţi vin aici şi
apelează la biserică. A r fi m ult mai
bine ca, înainte de a pleca de-acasă,
să se asigure că au unde locui şi
unde lucra. P oate au un prieten sau
o rudă. Nu e d o ar o simplă vorbă, ci
este cruda realitate: este foarte greu
să găseşti un loc de m uncă şi cazare.
D e aceea, trebuie să vină
pregătiţi. Altfel, este mai bine să
renunţe.
Ovidiu Nicula - Şcoala de Sabat,
Calatrava
Avem mulţi participanţi. D ar se
constată o tăcere, o lipsă de partici
pare. M ulţi nu-şi ridică nici m ăcar
capul... P robabil din cauza fluxului
m are de persoane. Avem d oar câte
va grupe stabile, iar acolo lucrurile
m erg bine. D ar, în cele instabile,
sunt problem e. Cei mai mulţi vin şi
ascultă o predică, apoi m erg acasă.
Octavian G. - trezorier,
Calatrava
Zecim ea este zecime. Aici se
m unceşte m ult p en tru bani, d ar toţi
sunt credincioşi în zecimi şi daruri.
Spaniolii apreciază credincioşia
românilor. P oate că la Şcoala de
Sabat ar p utea fi şi mai darnici.

Văduva Daniel - activitatea laică,
Calatrava
Sunt alte condiţii şi alte proble
me. A m dori să avem şi noi Net-ul
din ţară. Inima noastră bate pentru
ţară.
Cum percepeţi starea spirituală a
comunităţii pe care o slujiţi?
Liviu Olteanu - pastorul com u
nităţii Calatrava
în ciuda greutăţilor, ne străduim
să păstrăm la înălţim e făclia adventă. Biserica noastră are 240 de
membri, dar suntem peste 500.
C o m unitatea este bine organizată şi
apreciem disponibilitatea U niunii
Spaniole de a ne ajuta. Fraţii care
vin spun cam aşa: „N u vreau să
devin m em bru aici, fiindcă oricum
mă voi întoarce în ţa ră ”. D ar nu
p utem fi de acord cu această situ
aţie. A m solicita celor din ţa ră să
facă efortul de a rezolva aceste situ
aţii. Unii vin la mine să le găsesc
locuri de muncă. E u nu mă ocup cu
asta, ci cu asistenţa spirituală. Şi de
aceea le sugerez celor ce se gândesc
să vină încoace ca, dacă doresc să-şi
păstreze climatul familial normal, să
se gândească ce se va întâm pla cu
căminul lor peste un timp. însă,
fiecare este liber să decidă. Noi
încercăm să-i ajutăm pe toţi, dar
suntem limitaţi. Sperăm ca toţi să
înţeleagă aceasta.

Comitetul comunităţii Calatrava, împreună cu pastorul or, L ■ u Olteanu

din viata bisericii

Trei legi
ale s p iritu a lită tii
Doi oameni au venit la Casa lui Dumnezeu
ca să se roage. Evident că nu se cunoşteau
unul pe altul. Din punct de vedere spiritu
al şi social, erau total diferiţi unul de altul
- sau cel puţin aşa considerau ei. (In unele
societăţi, se acordă o m are im portanţă
acestor deosebiri!) A ceştia doi reprezintă
două grupări de oam eni care au venit
în to td eau n a la Casa D om nului ca să se
roage.
U nul era considerat, în fond, om bun şi
respectabil. El făcea parte din „clasa
mijlocie”. D ucea o viaţă decentă şi p ro b a 
bil se considera un model. înţelegea clar
ce este bine şi ce este rău. Cel puţin aşa
credea el. Celălalt era considerat hoţ, nu
i-ar fi făcut cinste ca p u rtarea lui să fie
dezvăluită - de fapt, avea un caracter total
condamnabil. Spre unul se privea cu
respect, spre celălalt, în mod sigur, nu.
U nul a fost descris ca fiind „fariseu”, iar
celălalt, „vameş”.
Ca să nu fiţi neliniştiţi de concluzia că
persoanele care intră în Casa lui
D um nezeu, ca să se închine şi să se roage,
pot fi îm părţite uşor în două grupe de
felul acesta, vreau să spun chiar acum că
nu este aşa. A r fi aproape imposibil să
găsim mulţi oam eni care să aibă tăria,
zelul şi disciplina unui fariseu. Şi probabil
nu mulţi dintre cei care vin la biserică s-au
afundat în nelegiuire la fel de adânc ca
acest vameş proverbial. E u cred că, în cei
mai mulţi dintre noi, există câte puţin din
am ândoi - puţin din vameş şi puţin din
fariseu; uneori, mai mult din fariseu, şi
alteori, mai m ult din vameş. D ar, între cei
doi, probabil că avem un spectru întreg al
celor care vin să se roage.
Solia fundam entală din pilda aceasta,
spusă de Isus şi pe care o găsim scrisă în
Luca 18,9-14, este o solie atât despre ju d e 
cată, cât şi despre mântuire. Jud ecata se
îndreaptă, în prim ul rând, îm potriva celor

care au tendinţa să se com pare cu alţii în
biserică şi, în cele din urm ă, consideră că
sunt fo arte buni. Ei cred că s-au realizat şi
au succes - spre deosebire de alţii, despre
care au păreri negative. D u p ă felul în care
şi-au exprim at gândurile şi sentim entele
înaintea lui D um nezeu în rugăciune, este
clar cum se privesc vam eşul şi fariseul pe
ei înşişi.
U nul se făleşte şi îl laudă pe
D um n ezeu pentru ceea ce este şi pentru
ce p oate să facă el. El nu doreşte să fie alt
fel. El nu are de adus nici o rugăm inte
înaintea lui D um nezeu. Postirea, viaţa de
rugăciune, contribuţiile sale prin zecimi şi
daruri sunt im presionante. („Desigur,
D oam ne, că recunoşti aceasta!”) M intea
lui se concentrează asupra a ceea ce poate
să-I aducă el lui D um nezeu, nu asupra a
ceea ce a primit din p artea lui D um nezeu,
în aceasta constă prim a sa greşeală
majoră.
Prin contrast, o vedem pe cealaltă p e r
soană, care arată jalnic şi se simte nevred
nică. C hiar ocupaţia sa (de „vameş”)
garanta lucrul acesta. O am enii cum secade
nu îm brăţişau această ocupaţie. Vameşul
era respins, exclus din societate. Mulţi îl
considerau „lepros” din punct de vedere
moral. D e aceea era foarte potrivit ca el să
stea „ d e p arte”, aşa cum spune textul.
S-ar p u tea p u ne întrebarea: Este posi
bil ca, în pilda aceasta, să avem un om
care în fond era neprihănit, d ar ajunsese
pe n ed re p t să fie victimă a unei ocupaţii
care îi atrăgea dispreţul celorlalţi? Nu, în
nici un caz! El era un om corupt şi un hoţ.
Poziţia şi cuvintele lui reflectau adevărata
lui stare. La el totul era rău. Nu exista în
el nimic p en tru care să se laude.
D ar tocmai în aceasta constă m â n 
tuirea lui. El a avut curajul să fie sincer cu
sine şi cu D um nezeu. Stând în faţa lui
D um nezeu, el nu a găsit nimic în sine pen-
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tru care să se simtă bine. V edea
num ai eşec şi nefericire. Cu senti
m en te care ne aduc am inte de ceea
ce spunea David, cu mulţi ani
înainte („Spală-m ă cu desăvârşire
de nelegiuirea m ea şi curăţeşte-m ă
de păcatul meu! Căci îmi cunosc
bine fărădelegea şi păcatul m eu stă
necurm at înaintea m e a ”, Ps. 51,2.3),
el strigă după ajutorul lui
D um nezeu.

Legi ale spiritualităţii
Din această pildă mem orabilă,
decurg trei legi im portante ale spiri
tualităţii.

Prima lege: Cel care în sinceritate
îşi mărturiseşte pă catul înaintea lui
D um nezeu este m ai aproape de
D um nezeu decât cel care crede că
nu are nim ic de mărturisit.
D um nezeu poate să ne ierte
păcatele; ni le iartă tot timpul. El
este priceput să ierte. („N elegiuirea
ta este în d epărtată şi păcatul tău
este ispăşit”, Is. 6,7). D ar orbirea
aroganţei este greu de vindecat.
A r p utea fi pusă întrebarea:
D u p ă ce criteriu s-a simţit fariseul
atât de realizat şi plin de succes din
punct de vedere spiritual? El s-a
com parat cu un om pentru care nu
avea decât dispreţ! D e cele mai
m ulte ori, a ne com para cu alţii nu
ajută, dar o facem adesea.
Concluziile pe care le tragem atunci
sunt nesigure. Şi aceasta ne aduce
la a doua lege a spiritualităţii.
ultimii care să facă paradă de b u n ă
tatea lor” (Parabolele D om nului
A doua lege: Cel care îşi adm iră
Hristos, ed. 1995, pag. 107).
propria spiritualitate descoperă, de
A devăraţii peregrini nu simt nici
obicei, că în aceeaşi măsură este greu o satisfacţie în a-şi proclam a p ro 
să vadă binele din alţii. N e vine în
pria spiritualitate. Ei sunt caracteri
m inte avertizarea lui Pavel: „Cine
zaţi de um ilinţă (vezi Fii. 2,3). U n
crede că stă în picioare să ia seama peregrin cunoaşte din experienţă
să nu cad ă” (1 Cor. 10,12). A tunci
p ersonală cât d e slabă este natura
când stăm în faţa lui D um nezeu,
um ană. U n adevărat peregrin
probabil nu ar p u te a exista nimic
înţelege şi îşi ia timp să întindă o
mai riscant decât să avem sentim en m ână tovarăşilor lor, care m erg mai
tul: „D oam ne, deşi alţii poate că nu greu.
sunt în stare, îţi m ulţum esc pentru
A treia lege: D eşi în m od natural
că eu sunt”. Ne aducem am inte de
şi spontan oam enii îi aclam ă pe
aceste gânduri binecunoscute: „Cu
învingători, Isus Hristos m anifestă o
cât ne apropiem m ai m ult de
iubire spontană şi adâncă fa ţă de
D om nul Isus..., cu atât mai puţin
cei învinşi. Pilda din M atei 18 ne
vom căuta să ne înălţăm pe noi
vorbeşte despre solidaritatea
înşine. A ceia p e care cerul îi
D om nului H ristos cu cei care se
recunoaşte ca fiind sfinţi sunt
luptă şi înaintează mai greu. El a
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spus: „N u cei sănătoşi au trebuinţă
de doctor, ci cei bolnavi” (Luca
5,31). D e asem enea, El a spus prin
profetul Isaia: „Eu locuiesc în locuri
înalte şi în sfinţenie; d ar sunt cu
omul zdrobit şi smerit, ca să în
viorez duhurile smerite şi să îm băr
bătez inimile zdrobite” (Is. 57,15).
A devărul uim itor este acela că,
înaintea lui D um nezeu, nim eni nu
trebuie să dispere. David s-a rugat:
„Nim eni nu este ca T ine...
Doam ne... T u eşti un D um nezeu
în d u răto r şi milostiv, îndelung răb 
d ăto r şi bogat în bunătate şi în credincioşie” (Ps. 86,8.15). Vestea
b u n ă p entru noi toţi este că
D um n ezeu po ate să ofere „leac
alinător [din] G ala ad ” (Ier. 8,22),
ca să găsim vindecare p en tru rănile
noastre.

Eu nu vreau doctrină seacă, daţi-mi-L pe
Isus.” „C ântările vechi nu au nici un
farmec pen tru mine. Daţi-m i muzică actu
ală, contem porană; aceasta îmi unge sufle
tul.” „H irotonisirea femeilor? Nu înţeleg
cum este posibil chiar să se conceapă aşa
ceva, dacă sunt luate în considerare
dovezile biblice, clare, îm potriva hiro
tonirii fem eilor!”
Şi, în felul acesta, se nasc şi se continuă
n enu m ărate discuţii aprinse.
Există vreo m odalitate de a reduce vo
lumul şi de a micşora deosebirile teologice
şi com portam entale din bisericile noastre?
De ce conversaţii bine intenţionate
devin ineficiente aşa de repede, fie acasă,
în jurul mesei, fie în adunări publice? N u
contează care este dom eniul general al
discuţiei - arta, muzica, etica, dreptul,
educaţia, economia, epistemologia, politi
ca sau chiar arhitectura. D a r mai ales
teologia...! în general, cauza nu o constitu
ie încăp ăţân area sau rău ta te a - deşi aces
tea pot fi rezultatul.

Conservatori
si liberali

apel la „unitate” şi să găsească un „echili
b ru ”, ca şi când adevărul ar fi o cale de
mijloc între două minciuni sau un co m pro
mis între do uă extreme. Şi, p en tru că cei
mai mulţi nu au curajul să intre într-o con
fru ntare publică, persoanele care fac apel
la pace şi la unitate se eschivează, folosind
cuvinte ca „tensiuni”, „paradoxuri” şi
„contradicţii”, de parcă adevărul ar fi
evaziv, slab sau chiar contradictoriu în cele
din urmă.
A dev ărata problem ă nu o constituie
aşa-num itele „paradoxuri ale adevărului”,
ci tiparele contradictorii, precum şi gândul
reflex că nu există decât două categorii de
Tipare de gândire contradictorii
idei şi că tot ce se discută trebuie să se
E sen ţa problem ei, cel puţin din punct
încadreze fie într-una, fie în cealaltă dintre
de vedere intelectual, o constituie faptul
ele. O astfel de concluzie este nejustifi
că p rea puţini îşi dau seam a că, în spatele cată. D e mii de ani, astfel de h otărâri g ra
fiecărei opinii, se află o p resu pu nere baza tuite au subm inat orice încercare de a găsi
tă pe un tipar conceptual. A cest m odel
soluţii constructive atunci când au existat
stabileşte structura fundam entală a
deosebiri de vederi serioase. în fiecare bi
fiecărui punct de vedere, precu m şi limi
serică, de exemplu, concepţiile de felul
tele p ân ă la care se pot face concesii. Mai acesta au garantat dezbinarea şi discuţiile
m ult decât atât (un lucru de care adeseori în contradictoriu, iar efectele nocive pe
cei angajaţi în discuţie, din nefericire, nu
plan em oţional nu pot niciodată să fie
sunt conştienţi), această paradigm ă d e te r m ăsu rate sau vindecate, dacă m odul în
m ină definiţia cuvintelor pe care am bele
care gândim nu se schimbă radical. De
părţi le folosesc în m od liber, fapt care
exemplu, romano-catolicii, luteranii, calviexplică de ce atât unii, cât şi alţii pot să
niştii (reform aţii), metodiştii, baptiştii,
asculte un vorbitor şi să tragă concluzia că penticostalii şi adventiştii de ziua a şaptea,
el este de p a rte a „lor”.
ca să num im d oar câteva grupări reli
P entru exemplificare, voi folosi d en u 
gioase, toţi au tipare distincte, care îi sepa
mirile de „conservatori” şi „liberali”, ştiind ră, chiar dacă folosesc limbajul com un al
că pot fi folosite şi alte expresii. Indiferent Bibliei, ca să explice deosebirile dintre ei.
dacă este vorba despre conservatori sau
„Şi" este un cuvânt sfânt
despre liberali, fiecare grup, lucrând în
în locul mentalităţii înguste, care nu
cadrul propriului tipar de gândire, crede
adm
ite decât două categorii de idei în m od sincer că punctul de vedere al
„ori...,
ori...” - , trebuie să folosim cuvântul
celorlalţi este periculos. D e ce? P en tru că
„şi”. „Şi” este un cuvânt sfânt. Adică,
ei consideră că poziţia celor care au un
atunci când cei care gândesc înţeleg n atu 
punct de vedere opus este deficitară în
ra
globală a adevărului (în orice dom eniu
ceva foarte preţios şi foarte real p en tru ei
şi au sentim entul că acel „ceva” trebuie să de gândire), am bele părţi observă ceea ce
este de p reţ p en tru ceilalţi, lucruri la care
fie protejat cu orice preţ. Şi au dreptate
„cealaltă p a rte ” nu va renunţa. Şi ei
atât unii, cât şi ceilalţi!
acţionează
în aşa fel, încât să treacă dinco
Soluţia obişnuită este ca o altă p e r
lo de şanţurile de apărare, impuse de om,
soană, „îm păciuitorul” prietenos, să facă

Herbert Douglas,
doctor în teologie,
a fost preşedinte al
Institutului Weimar.
In prezent este la pensie şi
locuieşte la Weimar,
California.
Ministry, decembrie 2001
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ordin epistemologic, teologic şi filo
zofic. Cele do uă „părţi”, în astfel de
controverse, sunt cunoscute în ge
neral sub d enu m irea de „obiec
tivism” şi „subiectivism”. D e exem 
plu, istoria omenirii constituie un
exemplu clar de oscilare între cei
care au subliniat fie focarul obiec
tiv, fie pe cel subiectiv al elipsei.
Fiecare dom eniu de gândire
(cum ar fi muzica, dreptul sau
teologia) a trasat linii mari de luptă,
din cauză că un exponent insistă
p rea m ult asupra centrului subiec
tiv, în loc să acorde o im portanţă
corespunzătoare centrului obiectiv,
şi invers. A m bele părţi au dreptate
în ceea ce afirmă, d ar greşesc în
ceea ce resping. Rezultatul verificat
este că, atunci când subliniem în
m od exagerat propriul nostru cerc
al adevărului, nu mai suntem în
stare să recunoaştem nici măcar
p artea evidentă din cercul unei p e r
soane cu vederi diferite de ale noas
tre, atunci când este am eninţată o
poziţie la care ţinem. Este şi mai
rău faptul că, de p re a m ulte ori, cei
care se află în cercuri contradictorii
sunt prea grăbiţi şi nerăbd ători să
conteste sau să pu n ă sub semnul
întrebării integritatea celuilalt.
O bservaţi cât de mult ne
afectează astăzi această oscilare
străveche între filozofii şi teologii
contradictorii:
• E ducaţie - focarul reprezentat
de conţinut, în opoziţie cu focarul
rep rezentat de student.
• Politică - iniţiativă liberă
(individualism), spre deosebire de
socialism (colectivism).
• A rtă grafică - im itarea reali
tăţii, în contrast cu expresionismul.
• E tică/D rep t - de o parte, absolutişti în dom eniul moral sau în
cel constituţional, iar de cealaltă
parte, relativişti în domeniul cultu
ral.
• Econom ie - com erţul liber,
spre deosebire de cel centralizat.
• E pistem ologie - idealismul, în
contrast cu naturalism ul.
• Religie - transcen den ţă (reve
laţie), de o parte, im anenţă (raţi
„Obiectivism şi subiectivism"
une, sentim ent, intuiţie), de cealaltă
înţeleg erea greşită a naturii
parte.
cuprinzătoare, propo rţion ale şi elip
Observaţi, m ai ales în teologie,
tice a adevărului stă la baza
antiteza obiectivism/subiectivism la
aproape a tu tu ro r controverselor de gânditori de seam ă, cum au fost

create de tiparele conceptuale
greşite, astfel ca tezaurele am belor
„părţi” să fie reaşezate intr-o po
ziţie care să păstreze integritatea,
o no area foştilor „atacatori”. Iarăşi
şi iarăşi, conjuncţia „şi” se
dovedeşte a fi m odul prin care ad e
vărul vede şi vorbeşte corect!
Cel mai uşor m od descoperit de
mine, p en tru a sugera o soluţie la
problem a „adevărurilor” contradic
torii, este folosirea principiului elip
sei. Elipsa este o figură geom etrică
interesantă, care trebuie să aibă
două focare, aflate intr-o relaţie
corespunzătoare unul cu altul.
U nele mecanism e şi m otoare
funcţionează du pă principiul acesta,
îm pingerea unui focar aşa încât el
să nu mai fie în relaţia corectă cu
celălalt distruge elipsa şi m ecanis
mul respectiv!
Apa, cu form ula H 2O, exempli
fică bine aceste lucruri. Hidrogenul
şi oxigenul, separate unul de altul,
sunt foarte im portante, dar, dacă nu
sunt unite aşa încât să existe inter
acţiunea şi p ro po rţia corespunză
toare între ele, ap a nu există. Când
avem nevoie să b em apă, întrebarea
dacă hidrogenul sau oxigenul este
mai im portant nu are sens.
Adevărul cu privire la apă este că
ea nu există, dacă nu înţelegem că
hidrogenul şi oxigenul sunt la fel de
esenţiale şi dacă ele nu se află în
echilibrul corespunzător.
Acelaşi lucru este adevărat şi
p en tru elem entele care com pun
elipsa adevărului, indiferent de
subiectul aflat în discuţie. D e exem 
plu, atunci când înţelegem elipsa
adevărului cu privire la înd rep 
tăţirea prin credinţă şi la scopul
Evangheliei, discuţiile cu privire la
im portanţa relativă a îndreptăţirii şi
a sfinţirii în procesul mântuirii sunt
la fel de nesemnificative ca şi cele
privitoare la im p ortan ţa relativă a
hidrogenului şi a oxigenului din
com poziţia apei. F ără această elip
să, cele d o uă „părţi” răm ân două
cercuri care se confruntă unul cu
altul şi se află într-un impas carac
teristic.
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Barth Bultmann şi Hegel/Kirkegaard,
şi în distanţări colosale, ca aceea
dintre fundam entalism şi m o d er
nism. două curente opuse. Şi lista ar
p utea continua!
O rice deosebire de vederi din
cadrul creştinismului poate fi expli
cată ca fiind rezultatul unei subli
nieri exagerate a unui focar sau a
celuilalt din elipsa adevărului. în
fiecare conflict de idei din biserică,
există astăzi aceeaşi problemă.
Soluţia la toate aceste deosebiri stă
în a vedea adevărul ca fiind o elipsă
cu două focare la fel de im portante,
care trebuie să se raporteze în mod
constructiv şi proporţional unul faţă
de altul.
Folosind un limbaj religios ca
racteristic, conservatorii form ează
cercul „obiectivist”, iar liberalii, pe
cel „subiectivist”. F iecare centru
subliniază u n lucru corect, o portun
şi necesar. A şa cum apa nu se
form ează p ân ă când cercul hidro
genului şi cel al oxigenului nu sunt
form ate din nou, ca să construiască
o „elipsă”, to t astfel adevărurile
parţiale, rep rezen tate de conserva
tori sau de liberali, nu prezintă
im aginea com pletă a adevărului
p ân ă când nu sunt aranjate am bele
în cadrul elipsei adevărului.
Cuvinte-cheie pentru conserva
tori şi pentru liberali
Cuvinte (sau noţiuni)-cheie p e n 
tru conservatorii în domeniul religiei
(cuvinte p en tru care ei sunt gata să
lupte p ân ă la m oarte) sunt: tran
scendenţă, autoritate, lege, structură,
ortodoxie, siguranţă, valori absolute,
har. E ste bine să ţinem la toate
acestea. D ar slăbiciunea istorică a
conservatorilor o reprezintă adesea
o înţelegere greşită a caracterului
lui D um nezeu, El fiind transcen
dent. D e cele mai m ulte ori, ei sub
liniază au to ritatea în detrim entul
responsabilităţii şi al libertăţii
um ane. D in cauza acestor înţelegeri
greşite, credinţa devine cu mult
p rea uşor o form ă de acceptare
m entală a doctrinei. Prea adesea,
rezultatul este pasivitatea um ană în
procesul m ântuirii, care în mod
paradoxal este ea însăşi un subiect
care îi irită pe conservatorii din
dom eniul religiei.
Cuvinte sau noţiuni-cheie pentru
liberali (pentru care şi ei sunt în

tăm în linii clare, lămurite, nevoia
tim ente p en tru a verifica adevărul,
d e sup un ere faţă de această Lege... ştim, de asem enea, că elipsa a fost
U nu l d intre cele mai deplorabile
divizată în două cercuri. Şi astfel
efecte ale apostaziei iniţiale a fost
Evanghelia nu p oate fi văzută clar,
pierderea puterii om ului de a se
indiferent care cerc este cel evi
stăpâni. N um ai în m ăsura în care
denţiat!
această p u te re este redobândită,
Elipsa adevărului cu privire la
p utem vorbi despre un progres
m ântuire, care caută refacerea
real... F ără p u te re a divină, nici o
fiinţelor omeneşti, acesta fiind sco
reform ă reală nu p oate fi-făcută...
pul Evangheliei, uneşte voinţa
N um ai când viaţa lui H ristos devine obiectivă a lui D um nezeu cu „D a”o p u te re d ătăto a re de viaţă în exis
ul subiectiv al unei persoane
te n ţa noastră, p utem rezista
raţionale, capabile să răspundă. Aşa
ispitelor care ne asaltează d in ăun 
cum apa nu poate fi disociată în
tru şi din afară... S u pu nerea faţă de
h idrogen şi oxigen şi să răm ân ă apă,
voinţa lui H ristos înseam nă
tot astfel elem entul subiectiv şi cel
redo bân direa întregii bărbăţii”
(Divina vindecare, ed. 1997, pp. 109, obiectiv al m ântuirii nu pot fi
d espărţite şi totuşi ea să răm ân ă
110).
„m ân tuire”.
„O ortodoxie rece, d u ră” şi un
U n irea aceasta oferă atât sigu
„liberalism uşuratic” constituie
ran ţă doctrinală, cât şi siguranţă
rezultatele finale ale aşezării a d e
sufletească, aşa încât n u este nece
vărului în do uă cercuri, în loc de a
sar ca noi, în calitate de adventişti
lăsa adevărul să fie adevăr, com bi
de ziua a şaptea, să cădem iarăşi în
nat în form a sa eliptică. Observaţi
acele conflicte de ordin teologic,
că E llen W hite a trecut dincolo de
aceste d o u ă cercuri, prin faptul că a care, în general, aduc atâta dezbina
re. N u suntem în situaţia de a face
unit noţiunile biblice ale autorităţii
divine şi responsabilităţii personale, o alegere de felul „ori..., ori...”. Noi
elem ente fu ndam entale din tem a
înţelegem elipsa p rezen tă în felul în
generală a marii lupte.
care D om nul H ristos oferă m â n 
înţeleg erea scopului Evangheliei tuirea, unind darul Său obiectiv al
ca restaurare (Rom . 1,9; 8,29) a aju unei ispăşiri prin jertfă, cu lucrarea
tat-o să unească harul lui Dumnezeu reg enerato are a D uhului Său:
cu răspunsul credinţei din p artea
„Singura noastră speranţă este
omului. E a spune: „T em a centrală a n eprihănirea D om nului Hristos,
Bibliei, tem a în jurul căreia
care ne este atribuită, şi aceea
gravitează oricare alta din întreaga
adusă la îndeplinire de D uhul Sfânt,
carte, este planul de răscum părare, care lucrează în şi prin no i” (Calea
refacerea chipului lui D u m nezeu în către Hristos, ed. 1996, p. 56).
sufletul om ului” (E ducaţie, ed.
O prezentare clară a adevărului
2001, pag. 99). în schimbul acesta
în sfera lui deplină, în aceste
(harul divin - credinţa din p arte a
domenii de gândire contradictorii,
Să trecem dincolo de slăbiciunile omului), Cuvântul obiectiv, extern,
este exact ceea ce vor recunoaşte
care spune: „Adevărul acesta este
conservatorilor şi de cele
cei care caută adevărul în m od sin
ale liberalilor
pentru tin e” prim eşte răspunsul
cer. Trăim într-un tim p în care
subiectiv al unui om care spune:
E llen W hite a arătat că nici li
toate tensiunile de ordin ideologic
beralii, nici conservatorii nu văd că „Adevărul acesta este p en tru
din trecut atacă m intea tinerilor şi
m in e”.
elipsa adevărului trece dincolo de
pe a celor în vârstă de pretutindeni,
Cu alte cuvinte, atunci când se
slăbiciunea conservatorilor şi a li
într-o
m ăsură mai m are decât în
subliniază faptul că Biblia rep rezin 
beralilor: „în ain tarea reform ei
oricare
altă generaţie din trecut.
tă „adevărul”, şi anum e corecti
depinde de o recunoaştere clară a
Suntem
bom bardaţi p erm an en t
adevărului fundam ental. în tim p ce, tudinea doctrinală, fără să se p u n ă
cu alegeri de genul „ori..., ori” întraccentul
în
egală
m
ăsură
p
e
sem

pe de-o parte, pericolul pândeşte
un m ediu relativist, care dispune de
nificaţia, p e im portanţa sa pentru
printr-o filosofie îngustă şi printr-o
informaţii num eroase şi contradic
fiecare dintre noi şi pe schim barea
ortodoxie rece, dură, pe de altă
torii. Poate că A devărul nu a fost
caracterului, ştim că elipsa aceasta
parte, există o m are prim ejdie în
s-a sep arat în două cercuri distincte. niciodată în pericol mai m are decât
liberalismul uşuratic. Tem elia
astăzi să fie înlocuit cu pretinse
Pe de altă parte, când se apelează
oricărei reform e viabile este Legea
în primul rân d la raţiune sau la sen adevăruri existente printre noi.
lui D um nezeu. T rebuie să p rezen 

stare să lupte pân ă la m oarte) sunt:
im anenţă, libertate, responsabilitate,
raţiune, flexibilitate, sens, relevanţă şi
credinţă personală. D e asem enea,
este bine să ţinem şi la acestea. Slă
biciunea istorică a liberalismului îşi
are rădăcina în subiectivismul său.
Pietiştii, misticii şi raţionaliştii
(şi oricare alţii, care p un autonom ia
um ană în prim-plan, în aintea ad e
vărurilor revelate de D u m nezeu) îşi
bazează siguranţa fie pe raţiune, pe
sentim ent, pe intuiţie, fie pe
cercetările istorice. R a re o ri se a p e
lează la valori absolute. D eseori
auzim spunându-se: „Trebuie ca
mie să mi se p ară logic” - şi în nici
un caz această dorinţă nu trebuie să
fie trecută cu vederea.
în timpul nostru, aceste dis
tincţii istorice nu se mai văd clar,
p en tru că nici conservatorii, nici
liberalii nu mai întreabă: „Este a d e
v ărat?”, ci mai degrabă: „M erge?
D ă rezu ltate?” în loc să p u n ă în tre
b area mai biblică: „Ce voi face eu
în această privinţă?”, experienţialismul pragm atic întreabă: „Ce avan
taj sau profit am e u ?”
C um ne ajută elipsa adevărului
să depăşim tensiunile obişnuite din
tre noi? în multe ocazii, Ellen
W hite aşază aceste confruntări în
perspectiva corectă. E a apelează
atât la conservatori, care ţin la valo
rile tradiţionale, cât şi la liberali, să
privească răspunsurile integrate în
scopul Evangheliei, în cadrul oferit
de tem a marii lupte. E a înţelegea
bine distanţarea istorică dintre
aceste d o uă cercuri. E le au fost
prezente în biserica din tim pul său
şi au influenţat-o profund.
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diverse
adânci, ca locuri unde să p oată fi ascuns
chivotul. Regele Iosia a o rdonat ca chivo
tul să fie ascuns în locul pregătit de
Solom on”.
O biectele sfinte, confiscate de
babilonieni, au fost luate din Ierusalim în
două etape: 597 şi 586 î.Hr., iar apoi au
fost retu rn ate în timpul perşilor, conform
listelor, după n u m ăr şi greutate (vezi E zra
1,7-11). Chivotul nu figurează în nici una
Cu această poruncă divină (Ex. 25,10.
dintre aceste liste. D e ce? Singura expli
2 1 .2 2 ) începe istoria sanctuarului.
caţie plauzibilă este că el nu a fost găsit şi
Traian Aldea,
Sistemul jertfelor oficiate acolo s-a
nu a fost luat de babilonieni, alături de
pastor şi arheolog
încheiat de 2.000 de ani; clădirile şi
celelalte obiecte jefuite, p entru că el era
Acest articol este extras clin obiectele sfinte au dispărut dem ult. Cu un deja ascuns!
broşura „Povestea chivotu singur obiect - chivotul - nu se ştie ce s-a
Intrăm acum pe traseul cel mai dificil
întâm plat; istoria lui continuă să fie vie.
lui”, in curs de apariţie
al chivotului. U n d e a fost ascuns, de cine
V ă invit la o călătorie pe urm ele chivotu
şi cât va răm âne acolo? Va ajunge chivotul
lui!
din nou în centrul serviciului de închinare?
„Să faci un
Istoria poporului Israel s-a cristalizat
C ând şi cine va face să se întâm ple aceas
chivot din lemn în jurul sanctuarului, construit iniţial de
ta? Patru variante principale au circulat şi
Moise, în pustie, şi ulterior de Solomon,
continuă să fie valabile şi astăzi referitoare
de salcâm... Să în Ierusalim.
la chivot:
T im p de sute de ani, cerem onialul de
pui capacul is
1. Chivotul a fost distrus şi a dispărut
la tem plu s-a desfăşurat fără incidente
înainte de invazia babiloniană, iar întreaga
majore. O singură dată pe an, m arele
păşirii pe chi
problem ă a chivotului nu este decât o
p reot intra în Sfânta Sfintelor, în faţa chi
vot. si în chivot votului legământului, pentru a oficia slujba „afacere religioasă”. A ceastă ipoteză este
susţinută de oam enii de ştiinţă nereligioşi,
să pui mărturia, din Z iua Ispăşirii. Acest ritual sfânt a fost precum şi de adepţii teologiei liberale.
întrerupt de decăzutul rege M anase şi fiul
M ajoritatea arheologilor, istoricilor şi
pe care ţi-o voi său A m on (vezi 2 Cron. 33,7). Ce s-a
teologilor iudei şi creştini sunt adepţii
întâm plat cu chivotul în acele zile?
da. Acolo Mă
acestei variante.
A ceasta este o m are enigm ă... U ltim a
2. Chivotul a fost ascuns de către p ro 
voi întâlni cu
referire biblică la chivot este din timpul
fetul
Ierem ia, înainte de distrugerea te m 
regelui Iosia, aproximativ anul 620 î.Hr.
tine;' si
plului.
A ceastă variantă se bazează pe
/ de la
„Puneţi chivotul sfânt în casa pe care a
lucrarea
apocrifă 2 M acabei 2,4-7, care
înălţimea capa zidit-o Solomon, fiul lui David, îm păratul
spune:
„Proorocul
(Ierem ia), luând
lui Israel. N-aveţi să-l mai purtaţi pe
cului ispăşirii,
poruncă
de
la
D
um
nezeu, a poruncit să fie
u m eri” (2 Cron. 35,3).
aduse
cu
sine
cortul
şi chivotul. Şi, ieşind
D e ce era p urtat chivotul de preoţi?
dintre cei doi
la
m
untele
pe
care
s-a
suit Moise, şi a
P entru că M anase l-a scos din Sfânta
văzut
ţa
ra
care
i-a
fost
dată ca moştenire,
heruvimi aşezaţi
Sfintelor? C are este „Casa p e care a con
/
i
Ierem
ia
a
venit
acolo
şi
a aflat loc în
struit-o S olom on”? A mai construit
pe chivotul
peşteră,
şi
cortul
şi
chivotul
şi jertfelnicul
Solomon şi un alt loc p en tru chivot?
tăm
âierii
le-a
b
ăgat
acolo
şi
a astupat uşa.
Tradiţia iudaică, ce a fost confirm ată
mărturiei,• îti/ voi
Şi
venind
unii
din
urm
ă
ca
să
însemne
de M aim onide în Cartea serviciilor de la
da toate porun tem plu, spune astfel: „în Sfânta Sfintelor, calea, n-au putut-o găsi. Aflând acest
cile Mele pen pe zidul de vest, exista o stâncă pe care a lucru, Ierem ia i-a înfruntat şi le-a zis că
fost pus chivotul. în faţa acestuia, se aflau necunoscut va fi locul acela, p ân ă când va
tru copiii lui
vasul cu m an ă şi toiagul lui A aron. Atunci aduce D om nul ad u n area poporului Său şi
Se va milostivi”.
când Solomon a construit templul, ştiind
Israel."
3. Chivotul a fost ascuns în Ierusalim,
că acesta va fi distrus, el a construit, sub
cel mai probabil în M untele Templului.
această stâncă, tuneluri în torto cheate şi
(Ex. 2 5 ,1 0 .2 1 ,2 2 )

Istoria
chivotului
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Ofelului, u nd e descoperise intrarea
în fântână lui W arren, şi o încercare
de a p ătru n d e în subteranele Stâncii
de tem elie din M oscheea stâncii,
prin m ituirea oficialilor turci, a fost
la un pas de a fi linşat de populaţia
arabă, revoltată. A scăpat cu fuga
din Ierusalim şi din Palestina, a
răm as cu visul neîmplinit şi a scris o
carte de m are senzaţie.

2. Tom Croster a condus expediţia
de la Muntele Nebo, din anul 1981.
El fost inspirat de citatul apocrif din
2 M acabei 2. El pretinde că a găsit
o peşteră, cu o cutie metalică, de
culoare aurie, acoperită de o pânză
albastră, pe care a fotografiat-o.
S ocietatea Arheologică Biblică l-a
A ceasta este p ăre re a un o r grupări
A ceastă păre re este susţinută de
însărcinat pe respectatul arheolog
m ajoritatea rabinilor şi este prelu 
minuscule şi a u n o r p erso ane care
adventist Siegfried H o rn să verifice
ată ca tem ă principală de mişcarea
fac p arte din grupări harismatice.
religioasă ultraortodoxă H abad.
Iată o astfel de declaraţie, consem  spusele lui Croster. în B A R (o
A utorul Randall Price, un spe
nată de acelaşi autor, Randall Price: revistă de arheologie biblică), din
mai-iunie 1983, dr. H orn îşi scrie
cialist în dom eniu şi au tor al mai
„Pare imposibil ca D um nezeu să fi
m ultor cărţi, spune: „Rabinii con
permis distrugerea chivotului... dar concluziile: „Fotografiile lui C roster
sunt nedescifrabile; d oar un singur
tinuă să susţină că ei ştiu cu exacti nu este nici o taină un d e se află el.
diapozitiv poate fi descifrat şi p re 
tate u nd e se află chivotul, dar nu
D um nezeu i-a descoperit lui Ioan,
zintă un obiect necunoscut, nicide
fac nici o descoperire publică de
în cartea Apocalipsa, că se află în
cum un obiect antic, ci mai degrabă
team ă ca acesta să nu fie furat sau
siguranţă, în templul din cer. Fără
unul m o d e rn ”.
distrus, îm preun ă cu alte com ori
îndoială, C ele Z ece Porunci sunt
G ro ta nu a fost cercetată de
ale tem plului.” (Randall Price, In
acolo! A şa cum D um nezeu i-a
Search o f the Temple Treasure, p.
p utut lua la cer pe E noh şi pe Ilie şi arheologi, deoarece C roster a păs
173)
după cum Isus cel înviat S-a înălţat trat secretul locului, d ar călugării de
la m ănăstirea din apropiere spun că
Ellen W hite, bine cunoscuta
la cer, să n e fie foarte clar că El a
ei
cunosc m ulte astfel de g ro te...
autoare adventistă, com entează
p utut trim ite un înger să ridice chi
C
roster
a caracterizat declaraţia
acest evenim ent legat de dispariţia
votul din Ierusalim, înainte ca
călugărilor
d rep t „o conspiraţie
chivotului: „Printre cei neprihăniţi, arm atele lui N ebu cadn eţar să dis
catolică
de
a ascunde chivotul faţă
care se găseau încă în Ierusalim,
trugă tem plul. Astfel, chivotul a fost
de
lum
e”.
Nici
un om de ştiinţă nu
cărora le fusese făcut lăm urit pla
dus în siguranţă în adevăratul sanc
a
dat
crezare
declaraţiilor
lui
nul lui D um nezeu, erau unii care
tuar din N oul Ierusalim, aflat în
C
roster,
cei
din
grupul
respectiv
s-au ho tărât să aşeze d ep arte de
construcţie în cer” (In Search o f the
fiind consideraţi oam eni irespon
mâini nem iloase chivotul sfânt, care Temple Treasure, p. 109)
cuprindea tablele de piatră, p e care
S-au scris m ulte cărţi şi s-au tu r sabili. D a r cărţile lor s-au vândut
bine şi au creat m ultă agitaţie.
fuseseră înscrise preceptele
nat multe filme pe tem a căutării
3. Mănăstirea Axum din Etiopia.
Decalogului. Şi aşa au făcut. Cu
chivotului. Voi încerca do ar să
Interesul
a fost trezit de cartea lui
plâns şi am ărăciune, ei au ascuns
en um ăr câteva dintre cele mai
G
rant
Jeffrez
şi G raham Hancock,
chivotul într-o peşteră, unde avea
interesante expediţii şi rezultatele
o
carte
de
600
de pagini, intitulată:
să stea ascuns de poporul lui Israel lor.
Sem
n
şi
sigiliu
căutarea chivotului
şi de cel al lui Iuda, din cauza
/. Expediţia căpitanului Parker,
pierdut
al
legământului.
Folosind
p ăcatelor lor, şi nu urm a să le mai
1909-1911. în a rm at cu un docum ent
legende
şi
cronici
vechi,
îm pletite
fie redat. A cest chivot sfânt este
vechi, descoperit de un finlandez la
cu
evenim
ente
istorice
neclare,
din
încă ascuns. Niciodată nu a fost
Istambul, şi cu o m are sum ă de
timpul
lui
Solomon
şi
din
cel
al
deranjat de când a fost pus într-un
bani, căpitanul Parker a venit la
evreilor din Elefantine, s-a tras con
loc necunoscut.” (Profeţi si regi, ed.
Ierusalim să facă săpături şi să
cluzia
că chivotul a fost dus în
1998, p. 375)
descopere com oara templului.
Etiopia
şi ascuns în subteranele
D u p ă doi ani de săpături pe coasta
4. Chivotul a fost luat la cer.
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mănăstirii Axum. în timpul operaţi
unii Solomon, din 1992, când mulţi
evrei din E tiopia au fost evacuaţi, a
fost adus şi chivotul, care este păs
trat intr-un loc secret.
4. O peşteră din Ein-Ghedi. U n
alt aventurier am erican, Larry
Blaser, pornind de la scrierile lui
Ellen W hite, d ar respingând orice
dovadă istorică, a tras singur con
cluzia că „peştera” respectivă nu
poate fi decât în Ein-G hedi. D u p ă
investigaţii în zonă, dezam ăgit de
nereuşită, a aban do nat totul, fără
nici o altă încercare sau explicaţie.
5. Qumran reprezintă locul în
care s-a desfăşurat u na dintre cele
mai cunoscute expediţii. A utorul
aventurii este Vendyl Jones, fost pas
tor baptist, care îşi reneagă credinţa
creştină, îşi abandonează soţia şi pe
cei cinci copii şi pleacă în Israel.
Aici se recăsătoreşte cu o tânără
evreică şi iniţiază mişcarea „Copiii
lui N o e”, cu p rofund caracter de
prozelitism iudaic printre creştini.
El porneşte în cău tarea chivotului
în zona Q um ran, având ca argu
m en t sulul de cupru, unul dintre
prim ele descoperite în zonă. El
p retinde că acest sul oferă date
despre existenţa unui al doilea sul
de cupru, care conţine date despre
locul în care este ascuns chivotul.
(Susţinerea lui este inexactă.) Mai
mulţi oam eni de ştiinţă au investi
gat zona Q um ran în speranţa că vor
găsi noi peşteri şi mult căutatul sul.
T otul a fost un eşec, dar s-a turnat
un film de m are senzaţie: „C ăută
torii chivotului”.

iudeilor religioşi. A utorităţile se
tem eau că religioşii vor trece la
dem olarea clădirilor m usulm ane şi
la reconstrucţia celui de al treilea
templu.
în iulie 1981, rabinul M. Y eh ud a
G etz, rabin-şef al locurilor sfinte de
la Zidul Plângerii, îm preună cu
rabinul Shlomo G o re n au început
săpături secrete sub M untele
Tem plului. Ei au ales 10 studenţi de
la o şcoală de preoţi, urmaşi ai
casei lui A aron, care au depus
jurăm ân t că nu vor divulga nimic.
Aceştia au început săpăturile,
pornind de la p o arta lui W arren.
A ceastă poartă, existentă de pe tim 
pul lui Solomon, avea acces direct
spre templu. P o a rta era în legătură
cu un pasaj secret, folosit doar de
preoţi, p en tru a se ajunge la băile
rituale. D e asem enea, se crede că
p o arta era în legătură şi cu un alt
tunel secret, care conducea la ca
m era unde a fost ascuns chivotul.
Iudeii au considerat întotd eaun a
locul acesta ca fiind foarte sfânt şi
au am enajat aici, încă din perioada
arabă timpurie, o sinagogă num ită
„P eştera”, locul cel mai apropiat
faţă de templu. S ăpăturile au m ers
foarte greu, înaintând cam 100 de
m etri timp de un an şi jum ătate.
Rabinii credeau că mai aveau
nevoie de încă un an şi ju m ătate ca
să ajungă la chivot. D ar un ziarist,
care a aflat de aceste săpături
secrete, a făcut publică întreaga
afacere. Atunci, s-au răsculat arabii,
care au am eninţat că vor intra în
subteran şi-i vor ucide pe evrei.
Poliţia a intervenit şi arestat pe stu
6. Cercetări sub Muntele Tem
denţi. L ucrarea a fost oprită.
plului. D u p ă aproape 2.000 de ani
O declaraţie a rabinilor spune:
de la pierd erea templului, iudeii
„Chivotul
nu poate fi pus nici întrs-au întors victorioşi în incinta sacră
un
muzeu,
şi nici într-o sinagogă. El
a M untelui Tem plului, pe data de
a
fost
făcut
să stea în templu, şi
16 iunie 1967. Rabinul-şef al
num
ai
acolo
este locul lui”.
arm atei israeliene, Sholomo G oren,
C
redinţa
generală
a evreilor, susţi
a prim it controlul asupra locului.
n
u
tă
de
m
arele
rabin
medieval,
Tim p de o lună, p ân ă la 17 iulie
M
aim
onide,
este
că,
atunci
când va
1967, evreii au fost stăpâni pe toate
veni
Mesia,
vor
descoperi
chivotul
şi
construcţiile arabe de pe M unte.
vor
construi
al
III-lea
templu.
D ar ministrul de război, Moşe
Chivotul continuă să răm ână
D ayan, a retro cedat to a te acestea
ascuns.
Nici o expediţie, nici un spe
arabilor, spre m area dezam ăgire a
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cialist nu a reuşit p ână acum să-l
scoată la lum ină sau să aducă prob e
clare, evidente, ale existenţei lui.
T o ate docum entele invocate,
tradiţiile seculare sau convingerile
mistico-religioase nu şi-au găsit
împlinirea. Jocul politico-religios,
cu miza extrem de m are în conflic
tul israeliano-arab, p are să aibă şi el
u n cuvânt de spus. Speranţa
mesianică printre iudeii religioşi, cu
obiectul ei final, descoperirea chivo
tului şi reconstruirea templului, a
răm as d oar un vis. Ce s-a întâm plat
cu chivotul? V a ieşi v reodată la
lumină? V om asista d oar la decla
raţii de senzaţie şi la filme de ficţi
une?
A p ro ape toţi căutătorii de astăzi
se ocupă de chivot, ca fiind obiectul
cel mai im portant, dar nu spun
nimic despre legea din interior. Din
punct de vedere arheologic, un d o 
cum ent scris, foarte vechi, este mai
valoros decât g reutatea lui în aur.
Tabelele Legii, un docum ent din
secolul al X V-lea î.Hr., unul dintre
prim ele docum ente scrise în
scrierea alfabetică, este de o valoare
inestim abilă d oar prin acest aspect
de ordin ştiinţific! E ste clar însă că,
p en tru oam enii noştri, există o
inversare a valorilor. D e ce oare?
Există o im p o rtan tă implicaţie
politico-religioasă: găsirea lui va
m arca timpul sfârşitului şi venirea
lui Mesia, va declanşa războiul total
între israelieni şi arabi şi va con
duce la apogeul naţiunii iudaice şi
reconstruirea templului. Acest m od
de gândire este contrar Bibliei.
Tablele Legii au avut înto td eau na
u n rol im portant în redeşteptarea
religioasă, au condus la pocăinţă şi
la întoarcerea la D um nezeu, nici
decum la pretenţii politice.
Există forţe oculte, care pretind
că deţin cheia p en tru secretul chivo
tului, d ar o p ăstrează pen tru un
timp anum it, ceea ce este contrar
planului lui D um nezeu. El a
poruncit ca Legea să fie învăţată,
scrisă pe uşi, pe to ate locurile p u 
blice, şi nicidecum să fie p ăstrată în
ascuns!

în istoria religiei, au fost două
m om ente grele, când s-a pierdut
inima credinţei: la sfârşitul reg atu 
lui lui Iuda, datorită păcatelor lor,
iudeii au pierd u t docum entul scris
- tablele cu Cele Zece Porunci,
pentru că de m ult ei pierduseră
deja spiritul Legii şi respectul lor
faţă de ea. T o t la fel, la sfârşitul
perioadei ro m an e de persecuţie şi
începutul creştinismului triumfalist,
de stat, Legea Celor Zece Porunci
a fost pierdută din nou; poruncile a
doua şi a p atra au fost schimbate şi
înlocuite cu tradiţii şi porunci
om eneşti de către o instituţie
num ită în Biblie „Babilonul cel
m a re”.
D ar, în ultima p arte a istoriei,
D um nezeu a ridicat un popor, care
are credinţa lui Isus H ristos şi
păzeşte poruncile lui D um nezeu
(vezi Apoc. 14,12). D in nou se sub
liniază valoarea m orală a Celor
Zece Porunci. D ar teologia liber
ală, înalta critică şi m ajoritatea bis
ericilor creştine neagă în m od insis
tent valabilitatea un o ra dintre Cele
Zece Porunci. în faţa acestei situ
aţii, a luptei p en tru sau îm potriva

C elor Zece Porunci, avem nevoie
de un docum ent incontestabil.
Tablele cu Cele Z ece Porunci,
scrise cu degetul lui D um nezeu, vor
avea ultimul cuvânt. V or apărea
într-o zi la lum ină, p entru a fi citite
chiar de pe original?
Ellen W hite, autoarea inspirată
a zeci de cărţi de valoare inestim a
bilă, scrie urm ăto arele despre acest
subiect: „A tunci când a term inat de
vorbit cu M oise pe m unte, H ristos
i-a dat lui M oise două table ale
mărturiei, table de piatră, scrise cu
degetul lui D um nezeu. Nimic din
cele scrise acolo nu poate fi şters,
înregistrarea p reţioasă a Legii a
fost aşezată în chivotul legăm ântu
lui şi continuă să fie acolo, ascunsă
în siguranţă de familia um ană. Dar,
la m om en tul h o tărât de D um nezeu,
El va scoate aceste table de piatră
ca să fie o m ărturie pen tru întreaga
lum e îm potriva călcării Legii Sale şi
îm potriva închinării idolatre în
Sabatul fals”. (M anuscrisul 122 din
1901).
„C ând va avea loc judecata,
cărţile vor fi deschise şi fiecare om
va fi ju decat potrivit cu cele scrise

în cărţi. A tunci tablele de piatră,
ascunse de D um nezeu p entru ziua
aceea, vor fi prezentate înaintea
întregii lumi ca un standard al
neprihănirii. Bărbaţi şi femei vor
vedea în acea zi că ascultarea faţă
de Legea desăvârşită a lui
D um nezeu este condiţia esenţială a
mântuirii lor. Păcatul nim ănui nu va
fi scuzat. Conform principiilor d rep 
tăţii Legii, oam enii vor primi
sentinţa de viaţă sau de m o arte.”
(Review and Herald, 28 ian. 1909)
A m urm ărit istoria chivotului. A
fost un drum lung şi plin de eveni
m ente extraordinare. Istoria lui nu
s-a term inat încă! D acă la sanctuar
chivotul constituia inima serviciului
de închinare, în zilele noastre el
reprezintă centrul preocupărilor şi
luptei politico-religioase. Unii
aşteaptă evenim ente miraculoase
din p arte a chivotului, la fel ca
israeliţii din timpul lui Eli, dar vor fi
dezamăgiţi. Alţii au pus deja p o ru n 
cile conţinute în chivot la tem elia
vieţii lor. D escoperirea originalului
le va oferi o confirm are extraordi
nară. Sperăm să vedem şi să trăim
ziua aceea!
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pastor asistent,
Conferinţa Moldova
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Cu puţin timp înainte de Săptămâna de
Rugăciune a anului 2001, într-o noapte, a
dispărut orga din localul Bisericii A.Z.Ş.
Paltinu, corn. V atra Moldoviţei, jud.
Suceava. Pentru a nu stârni suspiciune, amatorul de chilipir a pus-o chiar în cutia ci, care
era ]flngâ masă, a ieşit tiptil pe unde a intrat
şi... s-a pierdut în beznă.
Este lesne de înţeles ce simţăminte aveau
fraţii, surorile, tinerii şi copiii, afectaţi din
plin de lovitura vrăjmaşului...
Poliţie, cercetări la faţa locului, procesverbal de constatare, promisiuni, speranţe,
emoţii, amărăciune şi... cam atât!
Pentru siguranţă, cineva a propus ca
acest dosar să fie încredinţat spre finalizare
unei „instanţe” superioare. Şi ideea a prins.
Chiar în Sabatul în care a început con
sacrarea anuală, s-a trecut la un plan concret
de acţiune pentru descoperirea „binefăcă
torului” şi mai cu seamă pentru redobândi
rea obiectului sustras. S-a stabilit ca, în
fiecare oră, zi şi noapte, să fie programate
persoane care să înalţe rugăciuni în vederea
rezolvării acestui caz. Şi ultima verigă a
„lanţului de foc”, care a unit întreaga bise
rică locală pentru toată Săptămâna de
Rugăciune, a fost aşezată la locul ei. Şi au
trecut zilele speciale şi... nimic! D ar cum
rămâne cu postul şi cu rugăciunile?
Făptaşul, un recidivist tot din Paltinu, cu
„experienţă” în domeniu (mai avea pe cap
câteva dosare asemănătoare), participase la
unele ocazii de evanghelizare. în mintea lui
însă, toate „rotiţele” duceau spre...„locurile
slabe ale ţării”. Şi le-a descoperit. Şi i-a mers!
Acum şi-a luat cele mai drastice măsuri: o
percheziţie la domiciliu i-ar fi căzut rău de
tot, aşa că a dus orga departe de locuinţa sa,
la cineva în Câmpulung Moldovenesc.
A trecut ceva timp, nimeni nu mai tulbu
ra apele, Revelionul se apropia, bani nu prea
erau, ba chiar lipseau cu desăvârşire (că de
unde doar iei, dar nu completezi, se ter
mină!), prietenii dădeau târcoale, distracţiile
asemenea, aşa că... hai cu orga la vânzare!
La staţia Peco V atra Moldoviţei, un
autoturism trage la pom pa de alimentare.
Un frate din biserica Moldoviţa, angajat al
patronului, era de serviciu. Şoferul îi solicită
benzină şi într-o sticlă. Nici una, nici două,
deschide portbagajul pentru a rezolva problema
cu vasul. Ochii frateîui nostru s-au făcut din
ce in ce mai mari, oprindu-se pe „YAMA
H A PSR - 185”, pusă frumos în ambalajul
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original. Cutia puţin zgâriată la un colţ şi
alte detalii se suprapuneau perfect peste „foto
grafia” din memoria lui. El însuşi cântase la
ea de câteva ori. Inima parcă-i sărea din
piept. în timp ce se consumau aceste momente
de tensiune, hoţul stătea fără grijă pe ban
cheta din spate îm preună cu un alt prieten.
O dată cu plecarea maşinii, s-au
declanşat mecanismele prinderii răufăcă
torului. Telefonul fratelui nostru s-a încins!
în clipa următoare, apare cu maşina un
membru din biserica locală Paltinu, apoi
soseşte încă unul din Moldoviţa şi puţin mai
târziu încă unul din Paltinu şi iată-1 şi pe
ultimul tot de acolo! De-abia al patrulea a
fost anunţat la telefon. Primii trei au venit...
„întâmplător”, dar fiecare exact la timpul
potrivit, pentru o misiune specială.
„Ochiul vigilent” de la PECO avea să
mărturisească în faţa bisericii, de la amvon:
„Uneori aşteptam pe cineva din Paltinu pen
tru a transmite un mesaj câte o zi, două sau
chiar trei. Acum, numai Dumnezeu i-a pro
gramat şi i-a trimis pe cei de care tot El
urm a să Se slujească. Dacă unul ar fi lipsit
sau dacă unul nu ar fi ajuns acolo la mom en
tul potrivit, totul putea fi răsturnat. Cerul a
avut în vedere însă până şi cele mai mici
detalii. Am înţeles mai profund importanţa
postului şi a rugăciunii!”
Când au simţit că cineva le-a luat urma,
„vânzătorul” şi cumpărătorul au făcut tot ce
se putea face pentru a scăpa din strânsoare.
Din nou poliţie, controale la domiciliu,
alergări, urmăriri, declaraţii etc. Deşi au fost
auziţi când făceau probele şi când rosteau
aprecierile privind performanţele orgii, ei
susţineau că în casa lor, doar o combină
muzicală ar fi cântat! între timp, instrumen
tul s-a „volatilizat” deja.
Până la urmă, tot ei, de data aceasta
„conduşi” de poliţie şi de fraţii cu maşinile,
aveau să scoată orga din zăpadă, de sub un
pod de pe şosea.
„Neamurile cad în groapa pe care au
făcut-o şi li se prinde piciorul în laţul pe care
l-au ascuns. Domnul Se arată, face dreptate
şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui.”
Ps. 9,15.16
„Găzduită” de un alt portbagaj (mai
ospitalier), orga a ajuns în sfârşit ACASĂ.
Localnicii au aflat despre „lanţul de foc”
al adventiştilor. Unii spuneau că „ce-a m ân
cat lupul e bun mâncat”. Alţii aşteptau.
Astăzi, ei recunosc că Dumnezeul lui Israel
este Dumnezeul adevărat şi mulţi se bucură
pentru această intervenţie divină!
Din nou PROGRAM DE POST ŞI RUGĂ
CIUNI, tot cu întreaga biserică: pentru laudă,
recunoştinţă şi mulţumire. E ra şi normal!

teologie

Porunca a zecea
nu e cea m ai mica
Din fire, omul ar dori să dea cât mai puţin şi
să obţină cât mai mult, chiar şi în relaţia sa
cu Dumnezeu.
Răspunsul lui Isus, la întrebarea pusă de
acel cărturar, îl cunoaştem precum şi porun
ca pe care Isus a arătat-o ca fiind cea mai mare.
Deşi cinci dintre cele şase porunci ale
Decalogului sunt foarte scurte, semnificaţia
lor este mai profundă decât îşi închipuie
mulţi.
Dar acum să privim, în special, la ultima
poruncă din Decalog; ultima ca ordine, dar
nu în sens valoric. „SĂ NU POFTEŞTI!”
Această poruncă este mai mult decât o
încheiere a Decalogului. Ea nu are de-a face
cu exteriorul, ci cu partea lăuntrică a omului,
cu gândirea, cu inima şi conştiinţa lui. De
fapt, chiar aici se naşte păcatul.
în Romani 7,7, apostolul Pavel declară
că, prin această poruncă, el a ajuns să
cunoască, să descopere păcatul.
De asemenea, Domnul Hristos face refe
rire la această scurtă poruncă, explicând că
fiecare dintre celelalte este raportată la ea.
Această poruncă a fost nesocotită de la
început:
• Lucifer a poftit ceea ce nu era al său slava şi închinarea.
• Eva a poftit fructul oprit, călcând
porunca.
• Fiii lui Dumnezeu au poftit fetele
oamenilor şi rezultatul final a fost potopul.
• Ahab a poftit via lui Nabot şi a comis
crima.
• David a poftit-o pe soţia lui Urie şi a
urmat călcarea altor două porunci.
• Iuda a poftit arginţii şi a vândut pc
Mântuitorul.
• Acan a poftit o manta de şinear, o
placă de aur, iar rezultatul îl cunoaştem.
• Ghehazi a poftit argint şi haine, şi a
devenit lepros.
Fiecare dintre aceste cazuri ca şi altele,
au fost urmate de mari căderi.
Pofta este o formă de egoism şi duce la
nemulţumire şi lăcomie. Cuvântul lui
Dumnezeu ne îndeamnă: „Să nu fiţi iubitori
de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi” (Evrei
13,5). O persoană nemulţumită este o
povară pentru ea şi pentru cei din jur. Este
o virtute, o artă de a fi mulţumit. Pofta are
ca soră zgârcenia. E. G. White declară:

„Păcatul cel mai mare care este azi în
comunităţile noastre este zgârcenia.” (TI, p. 194)
Pofta a pricinuit căderea lui Satana, a
făcut necesară Crucea, a provocat o durere
nemărginită inimii lui Dumnezeu, a iscat
războaie, a adus pierderi nespus de mari atât
celor vinovaţi, cât şi celorlalţi. Pofta a ruinat
familii, biserici, popoare şi împărăţii. A ni
micit milioane de vieţi omeneşti. Acesta este
păcatul cel mare al tuturor generaţiilor, tatăl
mândriei, geloziei, al stoarcerii, al urii, al necurăţiilor, viciului, corupţiei, crimelor şi al
tuturor relelor moderne, care terorizează
omenirea.
Pofta a fost păcatul originar în ceruri,
apoi pe pământ, manifestat prin neas
cultarea Evei în Eden, şi acesta va fi motivul
puternic, care va determina cea mai mare
oştire care s-a strâns vreodată pe pământ să
încerce să cucerească sfânta Cetate a lui
Dumnezeu. Problema înfrânării poftei, azi
mai mult ca oricând, va fi testul ce-1 vor avea
de trecut cei ce doresc să păşească în
Canaanul ceresc. Acest păcat se naşte în
cuget, ca, de fapt, toate păcatele, şi sfârşeşte
prin manifestări exterioare.
Pofta seacă resursele bisericii, para
lizează misiunea externă, împiedică predicare Evangheliei; slăbeşte spiritul dărniciei,
împietreşte inima faţă de mesajele sublime,
făcând-o nesimţitoare la nevoile altora. Lă
comia, fiind idolatrie, ia locul lui Dumnezeu,
se transformă în ură şi este un păcat, chiar
dacă nu s-a exteriorizat. Mândria, vanitatea,
dorinţa de a fi onorat, bogat, derivă tot din
pofta păcătoasă. Acest păcat are o nepoată
legitimă, ambiţia, şi o altă rudă bună, lăco
mia. Aceste păcate murdăresc cel mai rău un
creştin. Apostolul Pavel avertizează că
iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor,
iar pe unii îi poate îndepărta de la credinţă,
(vezi 1 Tim. 6,10).
Biblia prezintă exemplele unor eroi ai lui
Dumnezeu, care şi-au înfrânt poftele. Printre
ei se află Iosif, Daniel, cei trei tineri,
Avraam, Moise şi Isus. Apostolul Pavel, în
Filipeni 2,6, ne prezintă exemplul suprem,
pe Isus Hristos, modelul nostru desăvârşit.
Este adevărat că pofta poate avea şi
laturi pozitive? Da! Să dorim binele, să
rodim, să fim cei dintâi în fapte bune.
Să nu ne pierdem pofta de viaţă, de muncă,
de a vorbi altora despre bunul nostru Mântuitor.

Eugen
Dumitrescu,
pastor pensionar

„ Unul din
cărturari a venit
la Isus /si L-a
întrebat: 'Care
este cea mai
mare porunca
din Lege?'"
(Matei 22,35)
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B ătălia pentru
Sanctuar <d
O doctrină unică

Florin Lăiu,
profesor, I. T.A.
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C ea m ai distinctivă doctrină adventistă
este doctrina sanctuarului ceresc şi a
judecăţii investigative prem ileniale, în te
m eiată pe m area profeţie din D aniel 8,14.
E a nu este d oar u na dintre doctrinele
specifice ale Bisericii; este o doctrină car
dinală şi atotcuprinzătoare - doctrina
adventistă prin excelenţă, care creează
cadrul teologic p entru toate celelalte doc
trine.
Există şi alte confesiuni care susţin
sabatul biblic, există şi alţi creştini care
prom ovează principiile sănătăţii, există şi
alte grupări sau curente teologice care
resping mitologia nem uririi in erente a
sufletului. D ar nu există altă confesiune
care să susţină doctrina Sanctuarului şi a
Judecăţii aşa cum o m ărturisesc
adventiştii.
D e-a lungul istoriei noastre, am fost în
m od frecvent confruntaţi, din afara şi
chiar din interiorul Bisericii, cu acuzaţia
că susţinem o rătăcire. La nivel popular,
doctrina aceasta este cunoscută, în linii
generale, de la clasa de cateheză şi re 
am intită (tangenţial şi destul de rar, să
recunoaştem !) în predici sau în Şcoala de
Sabat. A r fi interesant un sondaj sau chiar
o statistică, pentru a şti pe un de mai sun
tem. în orice caz, doctrina în cauză nu ne
mai doare decât dacă cineva o atacă
frontal. La fel de îngrijorător este faptul
că prea puţini teologi ai Bisericii se p re 
ocupă de studiul ei în m od critic şi con
structiv. Mai mult, din 1980 încoace, nu
puţini adventişti au aruncat peste bord
această doctrină incomodă. (M ai de
curând, alţii au aruncat şi Sabatul,
devenind un fel de congregaţionalişti
„evanghelici”, în timp ce şi mai mulţi încă
se pregătesc pen tru ultima apostazie, dispreţuind scrierile lui Ellen W hite şi trăind
un fel de secularism cu faţă adventistă, în
care nici Biblia, nici Spiritul Profetic n u au
vreun rol efectiv).
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N oi încă susţinem doctrina Sanctu
arului, d ar nu este de ajuns. Există în tre
bări cercetătoare, la care trebuie să
răspundem toţi şi fiecare cu toată onesti
tatea: C are sunt, cu adevărat, tem eiurile
biblice ale acestei doctrine? Este ea în te
m eiată pe Biblie sau num ai pe concluziile
unor oam eni afectaţi de M area
D ezam ăgire? îşi are ea izvorul în cerce
ta re a Scripturii sau este o revelaţie exclu
sivă din viziunile lui Ellen W hite? D acă
provine din studiul Bibliei, au fost, oare,
infailibili cei ce au descoperit-o, încât nu
mai p o ate fi corectată? A u înţeles, oare,
părinţii adventismului, inclusiv Ellen
W hite, totul despre acest subiect. încât n-a
mai răm as nimic de descoperit? Sunt.
oare, sigure şi solide toate argum entele
noastre clasice? D acă ea este doctrina
adventistă prin excelenţă şi reprezintă
mesajul Bisericii p entru aceste ultime ge
neraţii, ce loc ocupă ea în preocupările
Bisericii? Şi cum se explică faptul că nu
am reuşit niciodată să răspundem . în m od
satisfăcător, tu tu ro r provocărilor şi
obiecţiilor?
A d v en tiştilo r nu le-a fost im posibil
să-şi schimbe părerile teologice şi chiar
practicile, când au descoperit în Biblie
altceva decât se credea. Ei au fost in stare,
îm potriva curentului popular, să
părăsească duminicalismul unei tradiţii de
aproape 17 veacuri şi să se întoarcă la
sabatismul biblic. Ei au fost in stare să
abandoneze propriile erori (teoria „uşii
închise”, anti-trinitarianism ul. leşalismul)
şi să îm brăţişeze ortodoxia Evangheliei. Ei
au aban do nat unele interpretări apocalip
tice, descoperind principii de interpretare
şi explicaţii mai bune. A ceasta înseam nă
că, dacă doctrina Sanctuarului si a
Judecăţii ar fi fost dovedită ca eroare, nu
le-ar fi imposibil adventiştilor s-o
părăsească.
în m od sigur, păstrarea acestei doc
trine n u este doar o pro b ă d e inerţie, ci o

atitudine înţeleaptă. Totuşi, faptul
că ea provoacă adesea dureri de
cap u n o r oam eni oneşti, care vor să
înţeleagă, nu poate fi pus în m od
exclusiv pe seam a diavolului.
T rebuie cel puţin să recunoaştem
că, din punct de vedere al com ple
xităţii cercetării, este o doctrină
mai dificilă. Şi mai trebuie să
recunoaştem , cu toată modestia, că
noi, ca Biserică, nu avem înţele
gerea absolută a acestui punct fun
dam ental, ceea ce înseam nă că este
încă necesar un studiu serios, în
care să se angajeze to ate forţele
responsabile de viitorul acestei
Biserici „R ăm ăşiţă”.

este că Sanctuarul care trebuie
curăţit ar fi omul, în special „sub
conştientul” om ului - „Sfânta
Sfintelor”. D a r oricât de spirituală
a r p ăre a această soluţie, ea nu se
întem eiază pe D aniel 8,14.
Verificaţi: în D aniel 8 se
vorbeşte despre un sanctuar pe care
„cornul” A ntihrist l-a profanat, un
sanctuar care este în legătură cu
„oştirea cerului” şi în care slujeşte
Căpetenia Căpeteniilor, slujitorul
„jertfei con tinu e”. Profeţia
p revedea acţiuni vizibile, de im por
tanţă istorică, în ordine cronologică:
nelegiuitul corn urm a să apară la
sfârşitul perioadei elenistice, să facă
mai întâi cuceriri păm ânteşti, apoi
Sanctuarul ceresc = fiinţa
/ umană? să se avânte spre fortăreaţa Cerului,
în ultimii ani, au început să cir
să doboare la p ăm ân t din „stelele
cule p rintre noi spirite care, în
lui D u m n ezeu ” şi să le calce în
num ele unui adventism mai rele
picioare, şi să înlocuiască „jertfa
vant, subm inează doctrina
continuă” cu „urâciunea pustiirii”.
Sanctuarului şi a Judecăţii. Este
Iar situaţia aceasta avea să dureze
dreptul lor constituţional să-şi m a
p ân ă în tim pul sfârşitului, p ân ă se
nifeste libertatea cuvântului sub
vor încheia cele 2.300 de „seri şi
orice formă, d ar şi Biserica are
dim ineţi”. D u p ă aceste „m ulte zile”,
dreptul să-şi im unizeze credincioşii. se prevedea răsturnarea situaţiei:
Unii p ar foarte încântaţi de
sanctuarul avea să fie curăţit de
descoperirea că Sanctuarul din
întinările Cornului, altfel spus,
D aniel 8,14 ar fi fiinţa um ană, pe
u rm a să i se facă dreptate, să fie
care au şi com partim entat-o după
răzbunat, îm p reu n ă cu C ăpetenia
schema sanctuarului. Concluzia lor lui, cu oştirea lui şi cu adevărul, căl

cate în picioare.
T oate aceste elem ente profetice
se referă, într-un limbaj acoperit, la
evenim ente istorice care priveau pe
poporul lui D um nezeu în viitor şi la
Judecata de apoi. C um este posibil
ca sanctuarul am intit în această
profeţie să fie omul, iar curăţirea
sanctuarului - o curăţire interioară
a credincioşilor? C urăţirea inte
rioară a fost cerută de D u m n ezeu
d in to tdeau na şi nu este legată de o
p erioadă profetică. Cu atât mai
puţin ar p u te a fi vorba de o curăţire
a subconştientului. Este adevărat că
trebuie să fim curăţiţi şi de păcatele
inconştiente; dar num ai după ce,
prin Cuvântul lui D um nezeu,
devenim conştienţi de ele şi ne
pocăim, suntem curăţiţi p rin jertfa
şi preoţia M ântuitorului, în timp ce
unele din acestea se iartă „din ofi
ciu”. „Păcatul” subconştientului
însă, adică potenţialul naturii noas
tre păcătoase, nu cade în grija noas
tră şi nici nu ni se pune în
socoteală, nefiind vina noastră.
N um ai prim irea unui trup nou ne
va curăţi de acest păcat latent.
Şi chiar dacă ar fi posibilă, aici şi
acum, o asem enea schimbare, ea nu
depinde de un anum it timp. Spre
deosebire de dispensaţionalişti, cre
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dem că D u m n ezeu a avut întot
d eau n a aceleaşi oferte şi aceleaşi
condiţii în legătură cu m ântuirea
omului. în ciuda diferenţelor care
ţin de m ăsura cunoştinţei pe care a
dat-o D um nezeu în diferite locuri şi
timpuri, po arta mântuirii fiecărui
sfânt este aceea pe care a intrat tâl
harul pocăit, - care a fost curăţit,
prin Cuvântul şi D uhul lui Christos
(prin suferinţă şi credinţă), de toate
păcatele. Marii sfinţi ai Bibliei se
deosebesc de el num ai în ceea ce
priveşte d u rata slujirii lui
D um nezeu şi specificul experienţei
personale, d ar nu şi în ceea ce
priveşte calitatea sfinţeniei. Ilie n-a
fost curăţit mai profund decât
Elisei, nici apostolii mai serios
decât patriarhii.
în acelaşi fel, experienţa celor
144.000, chiar dacă va fi unică, ea
nu va fi calitativ deosebită de a
altor mântuiţi. Celui care se
pocăieşte pe patul de m oarte i se
cere aceeaşi profunzim e a pocăinţei
pentru a primi iertare. T ot astfel,
D um nezeu nu cere astăzi
adventiştilor căutarea unei m inu
nate curăţiri a subconştientului, ci
pocăinţa radicală a lui Iov şi a lui
David, şi credinţa acelor anonimi
care au răspândit Evanghelia în
prim ele veacuri. T eoria curăţirii
subconştientului este o capcană a
celui rău pen tru a ne deturn a
atenţia de la adevăratul Sanctuar şi
de la adevăratele păcate, mai mult
sau mai puţin conştiente, care îl
ofensează pe D um nezeu.
Se va spune însă că Biblia
susţine identificarea Sanctuarului
cu fiinţa om enească în anum ite
locuri:
„Nu ştiţi că voi sunteţi templul
lui D um nezeu şi că Spiritul lui
D um nezeu locuieşte în voi? D acă
distruge cineva tem plul lui
D um nezeu, îl va distruge şi
D um nezeu pe el; fiindcă templul lui
D um nezeu este sfânt, şi aşa sunteţi
voi.” (1 Cor. 3,16-17), „N u ştiţi că
trupul vostru este templul Spiritului
Sfânt, - Care este in voi şi pe Care-L
aveţi de la D u m n ezeu - şi că nu
sunteti ai voştri înşivă?” (1 Cor.
6,19).'
Este adevărat că autorii Bibliei
folosesc imaginea templului, pentru
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a com para omul ca fiinţă creată.
D ar aceasta este doar o m etaforă, o
imagine poetică a sfinţeniei corp u 
lui omenesc, to t aşa cum şi Biserica
este com parată cu un templu:
„...în tr-ad evăr, noi suntem tem 
plul Dum nezeului Viu, cum a zis
D um nezeu: ’E u voi locui şi voi
um bla în mijlocul lo r..., iar ei vor fi
poporul M eu’.” (2 Cor. 6,16),
„[’omul fărădelegii’] ... se va aşeza
în Tem plul lui D um nezeu,
proclam ându-se D u m n ez eu ”(2 Tes.
2,4), „...ci sunteţi concetăţeni ai
sfinţilor, m em bri ai casei lui
Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia
apostolilor şi a profeţilor, şi având
ca piatră unghiulară pe Iisus
Christos, în C are to ată construcţia
bine arm ată creşte, devenind un
tem plu sfânt în D om nul, în C are şi
voi sunteţi zidiţi îm preună ca locaş
al lui D um nezeu, prin D uhul.”
(Ef. 2,19-22), „ ...c a să ştii cum
trebuie să te porţi în Casa lui
Dumnezeu, care este A du narea
D um nezeului Cel V iu ...” (1 Tim.
3,15), „fiindcă a venit timpul ca
Ju d ecata să înceapă cu Casa lui
D um nezeu şi dacă începe cu noi,
care va fi sfârşitul celor ce refuză să
creadă Evanghelia lui D u m n ezeu ?”
(1 Pt. 4,17).
T o ate aceste ilustraţii ara tă că
atât creştinul, cât şi A d u n area
creştină (Biserica vie) sunt locuinţa
lui D um nezeu şi trebuie tratate ca
atare. C om p araţia însă are limitele
ei naturale şi nu intenţionează să fie
o paralelă am ănunţită a individului
sau a com unităţii cu tem plul de la
Ierusalim. Nici m ăcar nu se su
gerează, în contextul acestor afir
maţii, că fiinţa u m a n ă sau com uni
tatea sfinţilor ar trebui înţelese ca
fiind com partim entate, dotate cu
mobilier de tipul altarului, sfeşnicu
lui, mesei, chivotului etc. A ceste
com paraţii sunt adesea ten tan te şi,
cu puţină imaginaţie, cineva poate
găsi „echivalente”, d ar o asem enea
m eto dă de in terp retare a Bibliei ar
fi foarte ocultă, fiindcă nu este
înrădăcinată nici în afirmaţii biblice
explicite, nici în adevăruri implicite,
deduse din context. Putem lăsa
poeziei libertatea de a bate câmpii,
dar nu teologiei.
Tem plul este folosit ca figură de

stil, nu num ai pentru fiinţa um ană
sau p entru Biserică, ci şi pentru
însuşi D u m nezeu (Is. 8,14; Ier.
50,7; Ez. 11,16; Ap. 21,22) şi chiar
pentru trupul lui Iisus (In 2,19-21).
O are aceasta înseam nă că ar trebui
să căutăm „simbolistica” fiecărui
elem ent din sanctuar în fiinţa lui
D um nezeu sau în trupul lui
Christos? Sau să vorbim despre
curăţirea unui asem enea T em plu?
A r fi curată blasfemie! A vorbi
despre curăţirea subconştientului
um an în term enii profeţiei din
D aniel 8,14 înseam nă a om orî su
biectul p en tru a clarifica predicatul.
Dacă dorim să vorbim despre
curăţirea adâncului fiinţei noastre,
există atâtea locuri biblice mai
potrivite. D ar notaţi: toate acestea
vorbesc despre viaţa păcătoasă a
unui suflet nepocăit, - incluzând
gândurile, intenţiile, voinţa,
conştiinţa (conştientul!), senti
m entele, im aginaţia etc. - şi nu
despre subconştient:
„C urăţeşte-ţi inima de rău...!
Până când vei adăposti în tine pla
nuri nelegiuite ?” (Ier. 4,14),
„...curăţiţi-vă inima, oam eni cu
inima îm părţită!” (Iac. 4,8),
„...sângele lui C hristos... ne va
curăţi conştiinţa de faptele m oarte,
ca să slujim D um nezeului Viu!”
(Ev. 9,14), „...să ne curăţim de
orice întinare fizică şi spirituală şi,
în tem ere de D um nezeu, să ne
desăvârşim sfinţenia.” (2 Cor. 7,1),
„...să ne apropiem cu credinţă
deplină, cu inimile stropite şi
curăţite de un cuget r ă u ...” (Ev.
10,22), „F reacă-m ă bine ca pe o
haină, spală-m ă de nelegiuirea mea
şi curăţeşte-m ă de păcatul
m e u ” ...„C u răţeşte-m ă cu isop ca să
fiu curat, spală-m ă ca să fiu mai alb
decât zăpada.” (Ps.51,4.9), „...p rin
ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit
sufletele prin D u h u l...” (1 Pt. 1,22),
„[D umnezeu] le-a curăţit inimile
prin credinţă.” (FA. 15,9).
La această curăţire suntem invi
taţi fiecare, în m od conştient, în
timp ce A rhiereul nostru, D om nul
Iisus, curăţeşte Sanctuarul ceresc,
ştergând păcate şi num e din cărţile
Cerului. Făcând aluzie la subiecte
biblice cunoscute şi utilizând chiar
expresii biblice, Ellen W hite a scris:

„Curţile templului sufletului au
fost transform ate în locuri de trafic
nesfânt. Egoism, m am ona (obsesia
banului), răutate, invidie, mândrie,
patimi, toate acestea sunt nutrite în
inim ă....” (5T 72.3)
„M editând la caracterul lui
Iisus, inimile no astre sunt atrase în
iubire; se trezeşte dorinţa de a
deveni asem enea Aceluia pe Care
îl iubim, şi privind suntem schim
baţi. C ând Christos locuieşte în
inimă, întreaga natură este trans
form ată. Orice mânjeşte este alun
gat din templul sufletului: pofta
rea, pasiunile josnice, gândurile
necurate, m ândria, afecţiunile
necontrolate, răzbunarea, dorinţa
de a plăti cu aceeaşi m onedă, lăco
mia, invidia, to ate acestea sunt
interzise; şi ceea ce iubeam odată,
acum urâm ; fiindcă devenim crea
turi noi în Christos Iisus.” (ST,
January 13, 1888 par. 11).
„Fie ca templul-suflet să fie
curăţit de prejudecată şi de acea
rădăcină de am ărăciune, de ură,
prin care mulţi sunt întinaţi.”
(SpTA06 23.1)
„C redinţa lucrează prin
dragoste şi curăţeşte sufletul de
întinarea m orală ca să poată deveni
un templu p en tru D om n u l”. (T D G
208.1) „Trebuie să înfăţişăm acum
poporului lucrarea pe care prin
credinţă vedem că o îndeplineşte
M arele nostru A rhiereu în sanctu
arul ceresc. Cei ce nu simpatizează
cu Iisus în lucrarea pe care El o
face în curţile cereşti, cei ce nu-şi
curăţesc tem plul sufletului de orice
m ânjitură, ci se angajează în vreo
activitate care nu este în arm onie
cu lucrarea aceasta, se unesc cu
vrăjmaşul lui D um nezeu şi al o m u 
lui, înd epărtân d minţile altora de la
adevăr şi de la lucrarea pentru
acest timp.” (RH , January 21, 1890
par. 4)
Realitatea Sanctuarului ceresc
P oate fi simplificată pe înţelesul
oricui, o doctrină atât de complexă
cum este doctrina Sanctuarului?
Ca să răsp u nd em afirmativ la
această întrebare, este necesar, mai
întâi, să înţelegem că sanctuarul
păm ântesc (fie cortul sacru, fie
tem plul din Ierusalim) erau doar o

u m b ră - o reflectare terestră, contextualizată cultural, adaptată
funcţional şi pedagogic, im perfectă
prin n atu ra ei, dar perfect adaptată
scopului lui D um nezeu. E ra o
um bră a incomparabilei realităţi
cereşti şi viitoare, iar nu o um bră a
unei alte u m b re mai mari şi mai
n epăm ân tene, în ciuda imaginilor
văzute de profeţi - care au de
asem enea rol pedagogic, şi nu de
inform are d espre realităţile fizice
ale Cerului.
Biblia afirm ă că avem de-a face
cu un D u m n ezeu personal, Care,
deşi este Spirit atotprezent, îşi m a
nifestă P rezen ţa specială, vizibilă în
Cer, într-un loc tot atât de real şi
tangibil, cum a fost şi Paradisul
creat pe păm ânt. în limbaj p ăm ân 
tesc, deci im perfect şi totuşi instruc
tiv, autorii biblici vorbesc despre
„tronul” lui D um nezeu, „cetatea”
lui D um nezeu, „carul” slavei
D om nului şi alte imagini care
accentuează rolul de îm p ărat al
Creatorului. în acest sens, nimic nu
este mai natural, decât să se vor
bească şi despre „palatul” Său. întradevăr, acesta este sensul prim ar al
cuvântului ebraic pentru templu
(hekal = palat), de origine asirobabiloniană. Sanctuarul, care
înseam nă locaş sfânt (cort sau
clădire), are aceeaşi funcţie:
reşedinţă reală sau simbolică a
Divinităţii im aginate ca un îm părat.
Vechiul T estam ent arată că
sfântul locaş, „cortul” sau „palatultem plu” al lui D um nezeu era situat
în Cer, atât înainte de con
fecţionarea cortului păm ântesc, cât
şi de-a lungul întregii „dispensaţii”
a Vechiului Legăm ânt:
„îi vei aduce şi-i vei aşeza pe
m untele moştenirii Tale, în locul,
pe care Ţi l-ai pregătit ca locaş, o,
Yahwe, la templul, pe care mâinile
T ale l-au în te m e ia t...!” (Ex 15:17),
„... din locaşul Lui, El mi-a auzit
glasul...şi a c o b o râ t...” (Ps. 18,6.9),
„Din locaşul şederii Lui, El priveşte
p e toţi locuitorii păm ân tu lu i” (Ps.
33,14), „şi p u te re a Lui se manifestă
în Cer. Ce înfricoşat eşti,
D um nezeule, din Sanctuarul Tău!”
(Ps. 68,34-35), „D ar Yahwe a făcut
Cerul; gloria şi m ajestatea sunt
înaintea Lui, p u te re a şi slava sunt în

Sanctuarul Lui.” (Ps. 96,5-6),
„L ăudaţi pe D um nezeu în
Sanctuarul Său, lăudaţi-L în Cerul
Său puternic!” (Ps. 150,1), „Din
locuinţa Ta cerească, ascultă şi
iartă!” (2 Cr. 6,21), „O, T ron al
slavei, din înălţime, de la început,
loc al Sanctuarului n ostru!”(Ier.
17,12), „Yahwe răcneşte de sus, din
Sfântul Său Locaş face să-I răsune
glasul ca un leu. Da, El răcneşte
îm potriva sălaşului Lui [păm ân
tesc]” (Ier. 25,30), „T oată ’carn ea’
să tacă înaintea lui Yahwe, fiindcă
El S-a şi sculat din Sfântul Său
Locaş!” (Zah. 2,13), „D oam ne, cine
va locui în cortul T ău? Cine va
locui pe muntele Tău cel sfânt?”
(Ps. 15,1).
Sanctuarul păm ântesc era con
siderat ca reşedinţa terestră a
D om nului, un loc în directă cores
p on den ţă cu Cerul, o locuinţă a
N um elui lui D um nezeu, reflectare
unică a locuinţei Sale cereşti la
scară terestră şi simbolică, adesea
o n o rată de slava Prezenţei Divine,
dar care nu înlocuia Sanctuarul de
sus (1 Rg. 8,27; 2 Cr. 6,18.21). Când
Iisus a murit, templul păm ântesc
şi-a pierdut această on o are (Mt.
27,51), d ar în acelaşi timp, locuinţa
veşnică, cerească, a lui D um nezeu a
p relu at - la m odul sublim, d ar nu
m ai puţin real, - to ate semnificaţiile
şi funcţiile prefigurante ale sanctu
arului de jos: preoţia, jertfele,
ofrandele, tăm âierea, luminile,
ciclurile festive etc. Când spunem
realitate, nu înţelegem că Sanctuarul
ceresc ar fi o copie m ecanică a celui
păm ântesc (fie ea oricât de m are şi
de strălucită!), cu obiectele
funcţionale specifice (altare, mese,
sfeşnice, perdele, chivot, cădelniţe,
potire, lighene etc) şi cu ritualurile
cunoscute (jertfe, stropiri cu sânge,
tăm âieri, purificări, îm băieri etc.).
T o ate acestea au echivalentul
lor mesianic, spiritual în adevăratul
Sanctuar. în loc de jertfe multiple şi
repetate, avem jertfa unică şi
desăvârşită a lui Iisus; în loc de p re 
oţi de toate categoriile, avem un
singur M are Preot; în loc de lum ina
unui sfeşnic, avem lumina Spiritului
lui D um nezeu în m anifestările Lui
diverse (Ap. 4,5; 5,6); în loc de
p erdea sfâşiată, avem trupul frânt al
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lui Iisus, C are ne-a deschis acces
liber la D u m n ezeu (Ev. 6,19; 10,20);
în loc de tăm âie, avem parfum ul
m eritelor M ântuitorului (Ef. 5,2;
Ap. 8,3-4); în loc de altar, avem
C rucea Lui; în loc de sărbători şi
sabate care erau d oar o u m b r ă ,.
avem timpurile profetice ale
împlinirii; în loc de m asa celor 12
pâini, avem pâinea Evangheliei care
se îm parte îm p ro sp ătată în fiecare
sabat; în loc de lighene, bazine şi
spălări rituale zilnice, avem
„spălarea naşterii din n o u ”; în loc
de un chivot de salcâm şi de aur,
avem T ronul harului şi al dreptăţii
lui D um nezeu, care are la temelie
Legea iubirii, scrisă în inimile a d e
văraţilor închinători.
E ste esenţial să credem ceea ce
ne învaţă Biblia cu privire la reali
ta te a Sanctuarului ceresc. Acest
adevăr ne asigură viziunea unui
D um nezeu personal şi ne fereşte de
rătăcirea în care au alunecat biseri
cile istorice, care au înjosit
Tem plul, P reoţia şi Jertfa, coborându-le pe păm ânt, multiplicându-le şi
m arketizându-Ie, sub pretextul de a
le face accesibile păcătosului.
Sanctuarul ceresc ne ajută să
înţelegem doctrinele biblice în
arm onia, in terd ep e n d en ţa şi echili
brul intenţionat de D u m n ezeu şi,
încă mai im portant, ne învaţă
într-un m em orabil limbaj imagistic,
calea m ântuirii „prin sângele
Mielului”, de la C ruce pân ă la
Ju decată şi p ân ă la restau rarea
finală. D octrina Sanctuarului este
ceea ce ne-a adunat, de aceea nu
p u te m consimţi la privatizarea ei.
înainte de toate, este necesar să
fixăm în minte realitatea cerească a
acestui Sanctuar (indiferent de ceea
ce gândim despre detaliile lui arh i
tectonice), aşa cum ne învaţă N oul
Testam ent:
„[Christos] S-a aşezat la d reap ta
T ronului Majestăţii în cer, ca sluji
tor al sanctuarului şi al adevăratului
cort, care a fost ridicat nu de un
om, ci de Domnul.” (Ev. 8,2, cf.; Lv.
16,16-17.20.23.33). „[Preoţii slu
jeau] im itaţia şi um bra lucrurilor
cereşti, după cum i s-a spus lui
Moise, când trebuia să realizeze
Cortul, fiind som at de D um nezeu:
’Vezi să faci totul d up ă m odelul

22

CuRiERul AdvENTisT, M arue 2 0 0 2

ieli cu privire la ea: Owen Crosier
(1820-1913), american, omul care a
contribuit cel mai mult la funda
mentarea teologiei Sanctuarului (a
părăsit Biserica); Dudley Canright
(1840-1919), american, lider şi autor
proeminent, dar oscilant (a părăsit
Biserica); Ellet Waggoner (c. 1910),
american, evanghelist proeminent şi
autor (exclus pentru alte motive);
Albion F. Ballenger, (1861-1921), ame
rican, pastor şi evanghelist în Anglia şi
America (exclus); Edward Ballenger,
educator, frate cu Albion (retras);
William Fletcher (1879-1947), evanghe
list, lider şi profesor australian (retras);
William Prescott (m. 1944), american,
pastor, lider, cel mai renumit teolog şi
profesor adventist al timpului său
(foarte afectat de faptul că nimeni n-a
fost în stare să răspundă provocării lui
Ballenger, şi-a exprimat, ocazional,
neîncrederea în această doctrină; i s-a
cerut demisia, dar a refuzat; a rămas
fidel Bisericii până la capăt); Ludwig
Conradi (1856-1939), german, pastor,
evanghelist şi lider proeminent în
America şi Europa (retras, după ce
timp de 30 de ani nu crezuse în această
doctrină); E. B. Jones (c. 1880-1949),
manager editorial în India (mai întâi a
trecut la baptişti, apoi s-a ridicat
împotriva doctrinei Santuarului);
Harold Snide (1914), autor, colportor şi
învăţător american (retras); R. A.
Greive (c. 1956), lider de conferinţă,
australian (s-a despărţit de Biserică,
urmat de alţi pastori); Robert
Brinsmead (c. 1970), australian, student
la teologie, apoi „reformator” şi editor
(a trecut de la extrema perfecţionistă, la
extrema „evanghelică”, în final părăsind
complet adventismul şi apucându-se de
afaceri); Raymond Cottrell (contempo
ran, în vârstă), american, unul din prin
cipalii editori ai Comentariilor Biblice
AZS, teolog proeminent (fidel faţă de
Biserică, dar critic deschis al apolo
geticii AZS, referitoare la Sanctuar);
Cari Tuland (contemporan), fost lider şi
autor în Orientul Mijlociu şi în Americi;
E. Hilgert (contemporan), teolog ame
rican; D. Sibley (contemporan), pastor
şi lider australian, afectat de poziţia
disidenţilor anteriori; Desmond Ford
(contemporan), pastor, evanghelist,
profesor şi teolog proeminent australian
(conduce actualmente mişcarea
Adventiştilor Evanghelici - încotro?).
Această listă nu este completă pentru
faptul că, în multe ţări. Biserica nu s-a
preocupat de consemnarea unor aseme
nea „cazuri”.
Dintre personalităţile neadventiste
au criticat sever această doctrină în spe
1
Este impresionant numărul de li cial teologi şi lideri baptişti (Walter
Martin, Donald Barnhouse, Anthony
deri, pastori şi teologi care au abando
nat mişcarea sau numai doctrina aceas Hoekema, Norman Douty, Herbert
ta, ori au fost răvăşiţi spiritual de îndo Bird e.a.), dintre care unii se dovediseră
prietenoşi cu adventiştii, după 1950.

care ti-a fost ară tat pe m u n te.” (Ev.
8,5) ’
„D ar Christos, venit ca A rhiereu
al lucrurilor b u ne care sunt deja
prezente, cu (/ prin ?) cortul acela
mai mare şi mai perfect, care nu
este făcut de mâini omeneşti, adică
nu aparţine acestei creaţii, a intrat
o dată p entru to td eau n a în
Sanctuar, nu cu sânge de ţapi şi de
viţei, ci cu propriul Său sânge, după
ce a câştigat un d rept de răs
cum părare veşnic.” (Evanghelia.
9,11-12).
„Aşadar, treb u ia ca imitaţiile
realităţii cereşti să fie curăţite prin
aceste cerem onii; ba chiar şi cele
cereşti să fie curăţite cu jertfe mai
b u n e decât acestea, fiindcă Christos
nu a intrat într-un sanctuar făcut de
mâini om eneşti, copie a adevăratu
lui sanctuar, ci a intrat chiar în
Cer, ca să Se înfăţişeze acum înain
tea lui D um nezeu, p entru noi.”
(Ev. 9,23-24)
„D e aceea stau ei înaintea
Tronului lui D um nezeu, şi-I slujesc
zi şi noapte în Templul Lui.” (Ap.
7,15) „Apoi a fost deschis Templul
lui D u m n ez eu , care este în Cer, şi
s-a văzut chivotul legământului
Său, în Templul S ă u ...” (Ap.
11,19) „[Fiara] şi-a deschis gura ca
să rostească blasfemii îm potriva lui
D um nezeu, să-I balsfemieze
N um ele, Cortul [şi] pe cei ce locu
iesc în cortul Cerului.” (Ap. 13,6)
„D up ă aceea am văzut deschizându-se în Cer Templul, Cortul măr
turiei.” (Ap. 15,5)
„Am văzut C eta tea Sfântă
coborând din cer .... şi am auzit un
glas tare, care v enea dinspre Tron:
„Iată Cortul lui D um nezeu cu
oamenii!... Lungim ea, lăţim ea şi
înălţim ea [Cetăţii] erau egale... în
C etate n-am văzut nici un templu,
fiindcă D om nul, D um nezeul
A to tpu ternic şi M ielul sunt tem plul
ei.” (Ap. 21,2.3.16.22, cf.; lR g . 5,20;
Ez. 41,4; 48,20.35).
U n articol viitor se va ocupa de
semnificaţia curăţirii Sanctuarului
din D aniel 8,14, ca replică la princi
palele obiecţii care au fost aduse.

pagina pastorului

Pastorul si diversitatea
rolurilor sale
/

în contextul enum erării darurilor spiri
tuale, prin care H ristos asigură
funcţionarea şi dezvoltarea bisericii Sale,
apelativul de „pastor” poate crea o an u 
m ită confuzie. D acă am folosi cuvântul
„slujitorii lui D um nezeu”, referindu-ne la
ceea ce n um im în m od obişnuit pastori,
atunci lucrurile ar fi mai clare. Rolul pas
toral, aşezat în mijlocul celorlalte slujbe,
p are să acopere d o ar o p arte din ceea ce
cade în sarcina oricărui slujitor al
Evangheliei. în cele ce urm ează, vom
descrie succint rolurile principale, p e care
le au de îndeplinit cei puşi d eo p arte p e n 
tru lucrarea Evangheliei.

specifică. Structurile de personalitate pot
diferi de la un om la altul şi m ecanism ele
luării deciziilor pot fi şi ele diverse, dar
ch em area şi rolul sunt aceleaşi.
Darul proorociei

Condiţia despărţirii omului de
D um nezeu, prin p ătru n d e re a păcatului în
lume, a făcut necesară instituirea oficiului
profetic, pen tru a p u te a fi asigurată com u
nicarea voinţei divine către poporul Său.
în acest sens, D um nezeu a trimis oam eni
cărora le-a încredinţat soliile Sale p en tru a
fi p rezentate clar şi cu auto ritate în auzul
întregii adunări.
E xperienţa mişcării m etodiste ne lasă
Primatul apostoliei
un exem plu grăitor în această privinţă,
în tru c ât există o tensiune considerabilă
N u este o întâm plare faptul că apos
între te nd inţa de alienare şi decădere a
tolul Pavel m enţionează darul apostoliei
poporului şi vestirea Cuvântului de la
mai înainte de celelalte. în treag a biserică
este, de fapt, zidită pe tem elia apostolilor amvon, singura posibilitate pe care o are
p astorul de a spune adevărul, fără să fie
şi a proorocilor. Apostolii au fost bărbaţi
intim idat de am en in ţarea majorităţii, este
chem aţi la slujire, care au u rm at pe
aceea de a se referi strict la Cuvântul
învăţătorul şi au învăţat în şcoala Lui,
D om nului. în această poziţie, pastorul îşi
p en tru ca apoi să prim ească provocarea
păstrează atât integritatea, cât şi au to ri
câmpului mondial, fiind trimişi să ducă
Evanghelia p ân ă la m arginea păm ântului, tatea. Cuvântul divin este cel care conferă
vorbitorului p u te re să spună ce este nece
însăşi semnificaţia cuvântului „apostol”
sar şi drept, iar acesta este rolul său p ro 
(trimis) confirm ă trăsătura fundam entală
fetic. Etim ologia cuvântului „profet” şi
a acestei funcţii, care se referă la autori
tatea şi răsp u nd erea asupra unui teritoriu „p ro ro c” arată mai degrabă spre rolul de
transm itere a unei solii venite de la
geografic, în folosul Evangheliei. Fiecare
D um nezeu, decât spre capacitatea profe
apostol a prim it ch em area chiar de la
Hristos şi foloseşte p u terea îm părtăşită de tului de a prescrie viitorul.
Biserica A dventistă de Z iu a a Şaptea
D uhul Sfânt p en tru a face cunoscută lum i
are m arele avantaj de a beneficia de un
n a cunoştinţei de D u m nezeu în teritoriul
oficiu profetic, remarcabil, prin lucrare şi
său de lucrare.
scrierile Ellenei W hite, iar când vorbitorul
Pastorul convoacă şi prezidează cu
foloseşte conţinutul şi spiritul acestor
această autoritate toate com itetele şi
întrunirile bisericii, conducând biserica în scrieri, el face uz de o auto ritate care nu-i
aparţine decât pen tru acest serviciu. Când
plănuire, ho tărâri şi acţiuni m enite să
m in tea şi gândurile pastorului sunt cufun
îm plinească m andatul divin de propovădate în cuvântul profetic al Scripturii şi al
duire a Evangheliei veşnice la orice făp
scrierilor inspirate din aceasta, D uhul lui
tură. în ciuda faptului că unii sunt mai
D um n ezeu îl călăuzeşte să exprime, în
mult înclinaţi decât alţii spre îm plinirea
cuvintele şi m aniera sa specifică, solia lui
acestui rol, nici un responsabil de district
D um n ezeu p en tru tim pul de faţă.
n u p oate fi absolvit de această lucrare

Ion Buciuman,
secretarul Asociaţiei
Pastorale de la Uniune

„Ş i El a dat pe
unii apostolii, pe
alţii prooroci; pe
alţii evanghelişti;
pe alţii păstori şi
învăţători pen
tru desăvârşirea
/
sfinţilor.
/
' în vederea lucrării de
slujire, pentru
zidirea trupului
lui Hristos.. . "
(Ef. 4,11)
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Slujitorii Evangheliei
C ând la încheierea lucrării Sale
păm ânteşti Isus i-a rânduit pe
ucenici să m eargă în toată lumea,
E l a stabilit în m od clar care avea să
fie m isiunea principală a bisericii
Sale - „Evanghelia aceasta a
îm p ărăţiei... să fie propovăduită în
to a tă lum ea”. U n num ăr conside
rabil de slujitori ai Evangheliei nu
sunt special dăruiţi pentru a face
lucrul unui evanghelist, d ar această
lipsă nu-i p o ate scuti de respon
sabilitatea care stă asupra lor.
T ransm iterea Evangheliei la orice
făp tu ră este o misiune care se p e r
sonalizează şi se aplică fiecărui
m em bru b otezat şi cu atât mai mult
responsabilului de district.
P ăstrarea unităţii interne, îngrijirea
sufletelor şi acţiunile sociale nu pot
constitui un scop în sine, ci ele se
circumscriu misiunii esenţiale şi
anum e, încheierea lucrării.
V iziunea perso nală a fiecărui pastor
trebuie să fie inspirată p erm anent
din realitatea constatată de mai
bine de două mii de ani, cu privire
la urgenţa secerişului şi insuficienţa
lucrătorilor. Planuri clarvăzătoare
privind in trarea în câm puri noi şi
m otivarea bisericii p entru lucrarea
m isionară trebuie să constituie o
p arte însem nată a tim pului de lucru
şi energiilor cheltuite de fiecare
pastor.
A u fost transm ise bisericii
n en u m ărate solii în care pastorii
sunt însărcinaţi să instruiască şi să
conducă biserica şi pe fiecare cre
dincios în lucrarea câştigării de
suflete. Nimic nu ar trebui să ne
ab ată de pe acest drum al lucrării
misionare.
Păstori după inima lui Dumnezeu
Isus Se intitulează pe Sine ca
Bunul Păstor. A ceasta este o
funcţie distinctă a slujirii Sale p u 
blice. Principala direcţie a acestei
lucrări este ilustrată de sintagma
„staul”, vizavi de aceea de „seceriş”,
în timp ce secerişul înseam nă „a
scoate lucrători” şi „a trim ite”,
staulul presupune „a păstra în sigu
ra n ţă ”, „a hrăni în mod corespunză
to r”, „a conferi tihnă şi confort
sufletesc”. P astoraţia este rezultatul
muncii calificate şi conştiente de
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îngrijire şi ocrotire iubitoare a
sufletelor credincioşilor.
Ocazia de au r pe care pastorul o
are p en tru a se apropia de sufletele
aflate în grijă este vizita pastorală.
Nimic şi nimeni nu ar trebui să
dim inueze tim pul acordat acestui
tip de activitate. U n b ătrân con
d ucător al bisericii, cunoscut p entru
experienţa sa vastă, atât în adm inis
traţie, cât şi în păsto rirea sufletelor,
spunea că atunci când biserica este
bine hrănită şi păstorită, în mod
norm al nu ar trebui să mai existe
frăm ântări şi dificultăţi interne.
D acă uneori lucrurile stau altfel,
înseam nă că m in u nata artă a vi
zitării pastorale, fie că a fost uitată,
fie că n-a fost încă descoperită.
Vizita pastorală n-ar trebui să p ro 
ducă reţinere şi neîmplinire, pen tru
că, în m od norm al, pastorul însuşi
p o ate fi beneficiarul acestui sistem
de lucru. M ângâierea şi încurajarea
altora este p en tru pastor nu num ai
o ocupaţie de bază, dar şi o sursă de
confort personal. Fiind m arto r la
creşterea spirituală şi m aturizarea
credinţei bisericii sale, pastorul se
simte împlinit şi satisfăcut de p ro 
pria sa muncă. în timp ce alină
suferinţele şi în d epărtează tem erile
semenilor, propriile sale necazuri
vor scădea în intensitate.
U neori, dorin ţa exagerată de a
elimina răul din biserică şi de a
scoate la iveală păcatele ascunse ale
poporului poate conduce lucrarea
pastorală pe un traseu care nu se
potriveşte deloc cu pro cedu ra di
vină. A şa cum D u m n ezeu răm âne
d rept şi consideră neprihănit pe cel
vinovat, într-o m ăsură convenabilă,
şi slujitorul său ar trebui să găsească
soluţia de rigoare. V o r fi uneori
păcate personale, care vor face mult
rău, dacă vor fi prezentate oficial
bisericii.
în calitate de păstor, omul lui
D um nezeu are to a tă au to ritatea de
a lucra cu păcatul şi de a limita
efectele distrugătoare ale acestuia şi
asupra celorlalţi.
Imaginea păstorului, care p o artă
mieii în braţe şi călăuzeşte blând
oile care alăptează, este tot ce
p oate fi spus, esenţial, despre
lucrarea p astorală după inima lui
Dum nezeu.

învăţători ai neprihănirii
Titlul p referat de ucenici şi de
oam eni când se adresau lui Isus era
acela de „R ab i” sau „în văţătorule”.
El era recunoscut pentru rolul Său
de dascăl într-ale credinţei. Titlul
de învăţător al legii stătea într-o
anum ită opoziţie cu cel atribuit lui
Isus. în timp ce învăţătorii legii
trasau altora principiile de urm at,
indiferent dacă acestea pu teau sau
nu să fie ţinute, învăţătorul Isus era
consecvent propriilor Sale principii.
Puterea care însoţea lucrarea
învăţăturii Sale era izvorâtă atât din
forţa exemplului personal, cât şi din
corectitudinea principiilor învăţate.
El p u tea să armonizeze perfect
inform aţii şi cunoştinţe com une cu
cele mai radicale şi novatoare a d e
văruri ale ştiinţei divine.
O parte a misiunii urm aşilor lui
Hristos, care p are a fi o adevărată
finalitate a Evangheliei, este să
transm ită neam urilor adevărurile
primite de la Isus. U n învăţător
autentic va trebui să cunoască în
mod obligatoriu şi personal pe
M arele învăţător al oam enilor, mai
înainte de a-i p u te a învăţa pe
aceştia „tot ce le-a poruncit E l”.
D evoţiunea personală devine astfel
o experienţă fu ndam entală p en tru
orice urm aş al lui Hristos, cuprins
în lucrarea de învăţare a adevărului.
M etodele folosite de Isus pen tru
a-i învăţa pe oam eni îm bină în m od
magistral principiile cele mari ale
cerului, cu elem entele de bun simţ
şi logică, specifice funcţionării
minţii omeneşti. P entru ucenicii şi
ascultătorii Săi, m ântuirea nu era
un concept misterios şi neînţeles, ci
mai degrabă o îm părăţie cu toate
treburile sale anexe. îm p ăratu l şi
familia sa, bogaţii şi săracii, com er
cianţii şi meşteşugarii deveneau
simboluri încărcate de adevăr uşor
de înţeles şi simplu de pus în p rac
tică.
Activitatea pastorului răm âne
un conglom erat complex de funcţii
şi responsabilităţi care trebuie con
siderate separat şi luate îm preună.
C onsiderând aceste responsabilităţi
ca manifestări ale dăruirii divine
către biserică, pastorul p o ate deveni
el însuşi o sursă de binecuvântare
pentru ea.

TinSerV

Din nou despre
TinSerV
- asigurate de beneficiari (primărie,
Materialele conţinând cifre, statistici şi
şcoală etc.);
rapoarte nu se numără printre preferatele
mele. Uneori însă cifrele pot arăta mai bine, la • financiare:
• cheltuieli pentru transport şi masă;
o simplă privire, ce s-a întâmplat... De aceea,
• costul mediu total pentru un proiect
am adunat în cele ce urmează câteva date
TinSerV = 4,3 milioane lei;
despre ceea ce a însemnat TinSerV în vara lui
• costul mediu pentru un participant =
2001 - când s-au desfăşurat mai multe astfel de
150.000 lei (aceasta însemnând efectiv
proiecte în toată ţara.
numai contribuţia personală, fără a include
Numărul total de proiecte TinSerV: 33
sponsorizările);
Numărul rapoartelor primite: 14
• sursele de finanţare:
(în tabelul de mai jos apar numai proiectele
- contribuţiile personale ale membrilor
pentru care s-au primit rapoarte)
echipei;
Resursele necesare proiectului:
- sponsorizări:
• umane:
•S de la comunitatea participanţilor;
• echipele TinSerV au avut în medie 28 de
S de la persoane particulare (inclusiv ne-AZŞ).
membri (numărul lor variind între 17 şi 53);
• în majoritate, membrii echipelor TinSerV
Iată ce tipuri de lucrări au fost efectuate de
au provenit dintr-o singură comunitate, existând echipele TinSerV:
însă şi excepţii (aşa cum se vede şi în tabel); • curăţenie/igienizare (canalizare, şanţuri,
• materiale:
poduri, râu, şosea, parc, centru civic, curtea
• alimente:
şcolii/grădiniţei/primăriei, trasee turistice);
- donate de localnici ne-AZŞ (individual • amenajări (parcul din localitate, monumente,
sau autorităţile locale);
curtea şcolii/grădiniţei);
- donate de comunitatea echipei
• vopsit, zugrăvit (primărie, şcoală, dispensar,
TinSerV sau de alte comunităţi din zonă; casa de cultură, marcaje poduri);
• uneltele, materialele etc. necesare pentru • reparaţii (acoperiş, cazane, jgheaburi, inte
lucrări:
rior şcoală etc.);
Localitatea ţintă
a proiectului
• Vadu Moţilor

Judeţul

Localitatea (comunitatea) de origine
a participanţilor

Conferinţa

• Predeluţ Bran

Alba
Braşov

• Câmpia Turzii
• Sibiu

• Mărgău
• Bicfalău/Ozun

Cluj
Covasna

• Cluj-Napoca
• Târgu Mureş, Cristeşti, Satu Nou

• Runcu

Gorj
I larghita

• Craiova

Oltenia

• Solovăstru

Transilvania Sud

Mureş

• Luduş, Vaidei, Miheş, Mediaş

Transilvania Sud

• Deda

Mureş

• Braşov

Transilvania Sud

• Brebu

Prahova
Prahova

Muntenia
Muntenia

Sibiu

• Bucureşti (Labirint)
• Giurgiu, Pietroşani
• Târgu Mureş

Transilvania Sud

• Crisan

Tulcea

• Tulcea

Muntenia

• Grindu
• Brezoi

Tulcea
Vâlcea

• Buzău
• Turnu Măgurele, Zimnicea

Muntenia

• Bălan
• Crăiesti

• Buşteni
• Valea Viilor

Corina Ana Tuzla,
asistent al Directorului de
Tineret la Uniunea de
Conferinţe

Transilvania Nord
Transilvania Sud
Transilvania Nord
Transilvania Sud

Oltenia
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• tăiat, transportat, depozitat lemne,
strâns fân;
• ajutor în gospodărie pentru
bătrâni/familii sărace;
• vizită la un spital din apropiere.

mustrare pentru localnici
care, ruşinaţi că „nişte
copii veniţi de la aşa
depărtare” strâng gunoiul
făcut de ei, au început ei
înşişi să facă şi să păstreze
curăţenia, cel puţin în faţa
casei lor.
Cel mai grăitor este
faptul că toate echipele
TinSerV au fost invitate
să revină, atât de oamenii
din sat, cât şi de primar,
directorul şcolii sau alte
oficialităţi. Invitaţia se
referă atât la reluarea
proiectului propriu-zis
(dacă se poate, spunea un primar, timp
de cel puţin trei săptămâni!), cât şi la
alte ocazii, de exemplu: tinerii au fost
chemaţi de sărbători să cânte colinde
sau să prezinte anumite seminarii.

•S echipamentul, alte materiale (broşuri);
comportamentul tinerilor;
seriozitate, hărnicie, respectarea
disciplinei;
•f dispoziţia de a lucra voluntar;
v' atitudinea prietenoasă faţă de toţi;
•S atmosfera spirituală;
• colaborarea cu autorităţile locale;
• susţinerea din partea comunităţii;
• prezenţa instructorilor de
exploratori şi companioni care au
contribuit la succesul Clubului
Copiilor;
• factori spirituali:
•S consacrare, credinţă, rugăciune,
perseverenţă;
•f studiu personal (timp special
dimineaţa);
S încredere în Dumnezeu.
•

Planurile de viitor ale celor care au
lucrat anul acesta într-o echipă TinSerV
sună toate la fel: „Abia aştept să merg
Echipele TinSerV au desfăşurat şi
Tinerii
înşişi,
membrii
echipelor
din nou într-o tabără TinSerV!” Pentru
multe activităţi interactive, în care au
TinSerV,
au
învăţat
multe
în
numai
o
a nu se slăbi legăturile de prietenie şi
fost implicaţi şi localnicii:
săptămână: „A fost cea mai frumoasă
respect formate cu localnicii, multe
• Clubul Copiilor (cu activităţi din pro
tabără din viaţa mea”; „Am văzut cum
echipe şi-au programat scurte vizite - la
gramul exploratorilor, teatru de păpuşi,
S-a îngrijit Dumnezeu de noi”; „Am
sfârşit de săptămână sau în vacanţe; de
scenete etc.);
înţeles ce înseamnă lucrul în echipă”;
asemenea, cei care nu pot reveni
• activităţi sportive, jocuri/concursuri cu
„Am înţeles ce înseamnă să lucrezi fără păstrează în scris legătura cu noii lor
tinerii localnici, drumeţie;
a aştepta nimic în schimb”. Măcar pe
prieteni.
• discuţii cu tinerii localnici, seminarii; scurt, trebuie să amintesc de grija lui
La anul, echipele TinSerV se vor
• ajutor la muncă (mai ales copiii!);
Dumnezeu, manifestată începând cu
întoarce şi, totodată, mulţi alţi tineri vor
• verificare tensiune, masaj pentru per înlăturarea piedicilor şi suspiciunilor
dori să împărtăşească experienţa extra
soanele în vârstă;
care uneori au părut să blocheze
ordinară a „pionierilor” din 2001, astfel
• focuri de tabără, altarul de seară;
demararea sau chiar desfăşurarea
că, pe lângă localităţile deja abordate,
• programe religioase/spirituale (inclu proiectului, până la asigurarea hranei
vor face cunoştinţă cu entuziasmul şi
siv în Sabat) la care au fost invitaţi
(multe echipe au experienţe deosebite - buna dispoziţie ale tinerilor noştri un
rămânând fără mâncare, Dumnezeu a
localnici şi autorităţile locale.
număr cel puţin dublu de localităţi noi.
găsit căi, pe care nu şi le închipuia
Pentru ca impactul proiectului
nimeni pentru a le trimite cele nece
Bine, dar care au fost impresiile
TinSerV să fie şi mai mare, pentru ca
sare). Această grijă s-a manifestat prin
localnicilor după tot ce au văzut şi
astfel purtarea de grijă şi dragostea
trăit?... Iată câteva dintre ele: „îmi vine atitudinea prietenoasă şi admiraţia
părintească ale lui Dumnezeu să fie
localnicilor faţă de aceşti tineri, dar şi
greu să cred că faceţi aceasta gratis”;
văzute la lucru de mii de oameni, este
prin lacrimile de bucurie ale unor per
„Nu credeam că mai sunt şi astfel de
nevoie şi de susţinerea, chiar mai puter
soane în vârstă sau bolnave, care au fost nică, a comunităţilor din care vor pleca
tineri”; „Sunteţi trimişi de Dumnezeu
aici, la noi”; „A venit Isus la noi în
vizitate şi ajutate de echipele TinSerV.
echipele TinSerV. Dincolo de sprijinul
sat”... Oamenii au fost impresionaţi de Multe dintre acestea au preţuit
financiar şi material, este nevoie în spe
buna organizare şi de disciplină, de seri prezenţa tinerilor cu atât mai mult, cu
cial de rugăciune! Iar, când se vor
ozitatea tinerilor şi calitatea muncii lor, cât n-au prea fost vizitate de multă
întoarce, tinerii vor realiza un program
vreme...
precum şi de atitudinea prietenoasă
special, în care vor povesti experienţele
(felul în care îi salutau pe locuitori ori
trăite. Aceasta nu poate fi decât în
întrebaţi care au fost factorii ce au
de câte ori îi întâlneau pe stradă, zâm
beneficiul întregii comunităţi.
contribuit la succesul proiectului
betul nelipsit, bunăvoinţa şi politeţea
Cu ajutorul tinerilor voluntari, cu
TinSerV, conducătorii echipelor au
tinerilor au făcut să se şteargă, în
sprijinul comunităţii, TinSerV 2002 va
enumerat următoarele:
decursul câtorva zile, multe din
duce mesajul de prietenie şi speranţă la
• organizarea
prejudecăţile şi atitudinea reţinută a
şi mai mulţi copii ai lui Dumnezeu,
•S planificare din timp;
localnicilor mai suspicioşi). Nu de
făcându-le cunoscută dragostea Sa, care
■S instruirea prealabilă a participanţilor; nu aşteaptă nimic în schimb, ci doar
puţine ori, tragerea de inimă cu care
S regulamentul;
lucrau echipele TinSerV a fost ca o
dăruieşte şi se dăruieşte pe sine.
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colţul copiilor
„N u p o t”, a spus Jeff când m am a l-a rugat
să m eargă şi să-i ofere câteva prăjituri
vecinului.
„Nu p o t”, a m urm u rat Jeff când învăţă
toarea l-a rugat să ducă un bilet la cance
larie.
„Nu p o t”, a şoptit Jeff când tatăl lui a
încercat să-l înduplece să se urce pe cea
mai m are saltea cu aer, ca să plutească pe
apă.
Se părea că „Nu p o t” era tot ce a spus
Jeff vreodată. D e fapt, se p ăre a că
lucrurile stau şi mai rău acum, după ce el
împlinise şapte ani. La diferite program e
ale copiilor, i se p ărea că toţi ceilalţi se
u ită ţintă la el şi că orice cuvânt pe care îl
spune este greşit.
Jeff prim ea lecţii de muzică. In fiecare
dim ineaţă, exersa la pian tim p de cinci
sprezece m inute înainte de a m erge la
şcoală. într-o dim ineaţă, Joe, prietenul lui
Jeff, a venit ceva mai devrem e decât de
obicei şi l-a auzit cântând la pian. „Ei,
n-am ştiut că ştii să cânţi la p ian ”, a spus
Joe. „A r trebui să cânţi la program ul de
cultivare a talentelor, la biserică.”
„Nu p o t”, a spus Jeff. „E u nu cânt
decât cântece uşoare. C red că cei de acolo
vor să cânţi marşuri sau aşa ceva.” Apoi,
Jeff a început să se gândească: A r fi bine
să ştiu şi eu un marş sau o altă piesă pe
care aş p u tea să o cânt vreodată. La u rm ă 
to area lecţie de pian, el a rugat-o pe p ro 
fesoară: „D ră Brown, aş p u te a să învăţ să
cânt un m arş?”
D ra Brown l-a privit cu ochi străluci
tori şi i-a spus: „Desigur, Jeff. Sunt sigură
că ai p u te a ”. E a a întors rep ed e paginile
unei cărţi aflate pe suportul pianului. „Iată
u n marş pe care cred că ai p u te a să-l
înveţi. Lasă-m ă să ţi-1 cânt.”
Lui Jeff i-a plăcut muzica respectivă şi
în fiecare zi a rep e tat acel cântec. D ra
Brown i-a spus că el respectă foarte bine
măsurile. în curând, el a învăţat cântecul şi
tocmai îl rep eta când Joe a venit iarăşi la
el. „Cântecul acesta sună ca o muzică de
m arş”, a spus Joe. „Este un m arş?”
„H ai să m ergem la şcoală”, a spus Jeff,
schim bând subiectul. „Probabil este tâ r
ziu.”
în aceeaşi zi, seara, la Jeff acasă a
sunat telefonul. E ra m am a lui Joe. „Bună,
Jeff”, a spus ea. „Mai am nevoie de o p er
soană care să ne ajute la program ul de
cultivare a talentelor. Joe mi-a spus că ştii
să cânţi la pian. Ai vrea să interpretezi

Nu pot
piesa pe care o cântai când a venit Joe azidim ineaţă? El spune că este foarte b u n ă.”
„N u p o t”, a început Jeff.
„B ine”, l-a întreru p t m am a lui Joe. „Te
voi p un e al treilea în program . A şa că nu
va trebui să ai emoţii şi să aştepţi mult
tim p.”
„N u p o t”, a început Jeff iarăşi.
„Ştiu că te vei descurca b in e”, a conti
n uat m am a lui Joe. „Tocmai am vorbit cu
d ra Brown şi mi-a spus şi ea că tu cânţi
foarte bine. Chiar avem nevoie de piese
variate. Cum se num eşte piesa ta ? ”
„’M arşul F auntleroy’, dar vedeţi, eu nu
p o t”.
„G rozav!” a spus m am a lui Joe. „L-am
scris. La revedere.”
în seara aceea, Jeff a visat că stătea la
pian într-un cerc de lum ină şi că mulţi
oam eni aşteptau ca el să înceapă să cânte.
D ar el era paralizat de frică. N u se putea
mişca. E ra îngrozit! Jeff a repetat marşul
la p ian p ân ă când a pu tu t să-l cânte fără să
se uite în carte. îi plăcea acest cântec, dar
s-a în treb at de m ulte ori cum de a intrat
într-o asem enea situaţie.
în cele din urm ă, a sosit seara în care
treb uia să cânte. în sala mică pentru întâl
niri de părtăşie, de la biserică, nu erau
decât şaizeci de persoane, d ar Jeff se
sim ţea ca şi când ar fi fost şase sute.
M âinile îi erau transpirate, inima îi bătea
tare şi s-a bucurat că trebuia să stea pe
scaun, p en tru că m em brele inferioare nu
l-ar fi ţinut niciodată să stea în picioare.
M am a l-a bătut uşor pe spate când a
trecut pe lângă ea, ca să m eargă în faţă.
„Poţi să-l cânţi”, i-a şoptit ea. El şi-a adus
am inte că m am a îi spusese odată că
D um nezeu ne binecuvântează talentele,
atunci când le folosim.
Jeff nu a făcut atac de inimă, nu a uitat
muzica pe care trebuia să o cânte şi nici
nu a paralizat. Se p ăre a că degetele lui
ştiau exact unde să m eargă. D intr-o dată,
s-a term inat. Ascultătorii l-au ovaţionat.
Jeff a zâmbit. Reuşise! Ştia acum că, p ro 
babil, va avea em oţii întotdeauna, d ar că
niciodată nu-i va mai fi asa de frică.

Bonnie Walker
Adventist Review,
3 ianuarie 2002

Tim p pentru familie
Invită-i p e m em brii
familiei tale să vă
rugaţi îm p re u n ă lui
D um nezeu.
• Citiţi din Exodul
3,1 -11. C um s-a
sim ţit Moise atunci
când D u m n ezeu i-a
spus să m e arg ă în
Egipt?
• în tre ab ă dacă o
p ersoan ă din familia
ta a a c c e p ta t vreo d ată
o slujbă şi apoi a avut
sen tim en tu l că nu o
p o a te îndeplini. A
reuşit să o ad u c ă la
îndeplinire?
• D um nezeu l-a
încurajat pe Moise.
Dacă tu cunoşti pe
cineva care are nevoie
d e încurajare, găseşte
o cale prin care să
încurajezi acea p er
soană.
• Luaţi-vă tim p să
vă rugaţi îm p re u n ă şi
să ascultaţi glasul lui
D um nezeu.

CuRiERul AdvENTiST, MARTiE 2 0 0 2

27

Patru reguli de
sănătate pentru 2002
ambele program e ş i-au propus să- i ajute
pe parti c ipa nţi S11 s l ă bea scă. S-a reu ş it , în
final, o scădere î n greuta te de 7 kg (în
me die), ad i că aproximat iv 5-7% din greutatea de po rnire. D eş i a u răma s în categoria suprapo nde ralilor, c hia r ş i această
s l ă bire m odes tă a fost s ufi c ientă pe ntru a
scădea riscul de a pa riţi e a diabetului.În
fin e, a mbele studii a u pus acce ntul pe
reducerea consumului de grăsimi ş i pe
încurajarea consumu lu i de fibre provenite
din verdeţuri , fructe şi cereale integrale.
Aceste ultime a lim en te s unt c unoscute de
mai mult ă vre me ca avâ nd propri e t ăţ i protectoa re faţ 11 de mu lte dintre cele mai
frecve nte boli. S tudii le arată că aceste
patru deprinderi să n ă t oase, ca re a u reuşit
să reducă incidenţa diabetului Cu 58%, po t
avea un impact m ajor asupra prevenirii
primelor două cauze a le decesului în rândul populaţiei ad ult e din lumea civiliza t ă,
inclusiv din România: ca ncerul şi bolile
ca rdiovasculare (i nfarct miocardic, accident vascular ce reb ral etc.).
Studii num eroase a u ev id e nţi a t faptul
îmbunătăţească dieta şi act ivitate" fiz i că
că exe rc iţiul fizic regul a t poa te reduce
şi - au redus riscu l de diabet cu 58%.
in ci d e nta infa rc te lo r mioca rdice ş i a
Ambele studii s-a u co nce ntra t as upra a bo lilo r de inimă c u 25-50 %. Mai mult ,
patru d e prinderi specifice. Mersul pe jos
IlIslilllllll A m ericall de Cercelare li
regul at (sau altă fo rm ă de activitate fizică Ca ncerulu; pro m ovează acti vitatea fizică
m ode rat ă) a fost un a dintre elc.
regulată , ca fiind efic i e nt ă pe ntru reduPersoanele din PPD e fectu a u, în medie, 30 ce rea riscului de cance r d e co lo n, precum
de minute de me rs pe jos sau a lt exerciţiu ş i a ca ncerului m a m a r ş i pulmonar.
fizic moderat , de cin ci ori pe săp t ă m â n ă.
Astfel , unul din studii es tim ează că p ractiÎn st udiul finlandez, ce i care totaliza u
carea exe rci ţiil o r fizice modera te pe tot
patru o re de ac ti vita te fizică pe să ptiimână parcursul v i eţi i poate scădea riscul ca na u obţin ut O scă d ere a riscului de diabet
ce rului d e colon c u 40% !
e u 80%, c hiar dacă nu a u scăpa t d e kiloŞ i păstrarea greu t ăţ ii în limite no rmale
gramele în p lus . Întru câ t excesu l de
poate red uce ri scul bo lilo r d e inim ă şi ca ng răs ime co rpora l ă este un fa cto r de risc
cer. Potrivit u n u i stud iu p u bli cat În
major, impli ca t în apariţia diabet u lu i, un
Archives oI Illlemal Medicille, a fi
ve ritabil iceberg ce ameninţfl s1ln ă t a tea,
supra po nderal , c reş t e ri scul bolilo r de
Dacă

vi se pare că sănătatea optimă se
cu preţul unor sacrificii prea mari,
prin respectarea prea multor obiceiuri
Gily Ionescu,
sănătoase, atunci am O ves te bună pentru
direcfOml Departamentului dv.: studii no i ara t ă că riscul apariţiei
Săut/tate şi Temperall{li al maj o rităţii bolilor d e ca re oa m e nii s ufe ră
UnÎullii de Conferinţe.
ş i din ca uza căro ra mor cei mai mulţi
poate fi scăz ut foarte mult, respectând
doar pa tru deprinderi .
Institute le Naţionale de Sănă t a t e din
SUA au spo nsoriza t un studiu cl inic
maj o r, numit Programu l de Prevenire a
Diabetului (PPD). Studiul a c uprins peste
3.000 d e participanţi care sufe rea u de ., tol eranţă redu să la glucozii", o stare în ca re
concentraţia de za hiir din sfl nge creşte nu s ufici e nt pe ntru a se putea pune diagnosticul de diabet, dar depăşind va lori le
norm a le - şi ca re este un semna l precoce,
ca re indi că apariţ i a ulterioară a diabetului.
Prestigiosul New Englan d JOllmal of
Medicille a publicat un a lt studiu efectu at
pe un g rup de 500 de finlandezi , în
condiţii simil a re. În a mbe le s tudii ,
cei care au fost instruiţi cum să-şi
obţ i ne

inim ă

cu 40-50%, iar obez ita tea
creşte ace la ş i risc cu 50-1 OO % !
Rapo rtu l epocal al/nslilUlului
AmeriCli II de Cercelare II Callcerului
cu privi re la dietă ş i ri scul de ca ncer, publica t În 1997, es tim ează că
obezitatea este impli cată În apariţia
ca ncerului de sâ n În 11 -30% din
cazuri şi În 25-33 % din cazuril e de
ca ncer rena l. Fe me il e obeze se confrunt ă, În plus. ş i cu o crs;te re de
trei ori a riscului de ca nce r uterin ,
comparativ cu cele slabe.
O dietă să ra ci! În griIs imi , baza t ă
pe a lim ente vege tale. este co nsi deratii a fi o co mponen tii cheie În
strat egia de reducere a ri scului de
ca nce r. Spec i a li ş tii es tim ează că

dacii am respecta recomandarca de
a mânca mai mult e fructe ~ i
legume/verde turi - ad i că un minimum de cinci porţii pe zi - , in cide nţ a ca nce rului a r scă dea cu 20% !
Pâ n ă la 50% din ca ncerele co lorectale ar putea fi prevenit e prin
adoptarea un ei diete sii race În
grăs imi ş i bogate În ve rd e ţuri .
Evita rea grăs imil or, În spec ia l a
celor saturate ca re se găsesc în
carne şi produsele lactate grase,
este recu noscu tii de mul tă vreme a
fi o parte esenţială a prevenirii
bolilor de inim ă . Stud ii recente,
publicate În Joum al of Ifl e American
Medical Association , arată că
dietele cu conţinut crescut de fibre
se asociază cu o scăde re a riscului
de infarct mioca rdic cu 40-47%
Mai mult ca o ricâ nd , ast ăz i ştim
că putem scădea ri scul a pariţi e i
celor mai multe probl eme de să n ă
tate, concentrându-ne efo rturile
asupra a doar patru obiceiuri săn ă
toase: exerciţiul fi zic regulat, eliminarea kilogramelor În plus şi
menţinerea un ei greutăţi normal e,
limitarea consumului de grăsimi a li mentare ş i creşterea consumului de
verdeţuri , fructe, legume, cereal ele
integrale ş i leguminoase.
Vă doresc să aveţi parte de
sănătate pe tot parcursul anului
2002!

Programul seriilor, la Casele de odihnă Sovata si Vatra Domei
În sezonul de vară 2002
"
Casa de Pensii a Bise ricii Advent iste, pri n cele dou ă Case de o dihn ă,
situ ate În s taţiunile mo ntane Sovata ş i Vatra Dornei , pun e la di sp oz iţi a
celor interesaţ i locuri În serii de câ te II zile, dup ă următorul program :
Scria I - 20-31 mai ; • Seri a II - 03-14 iunie; • Seria III - 17-28 iuni e;
• Seri a IV - 0 1- 12 iulie; . Seria V - 15-26 iulie; . St:ria VI - 05- 16 august;
• Seria Vfl - 19-30 august ; . Se ri a VIII -02-1 3 septembrie.
Programările se fac În scris, direct la Casa de Pensii a Uni unii de
Co nfe rinţ e a Bise ri ci i Adventiste de Ziua a Şaptea, situati! În str. Ero u
Iancu Nico lae. nr. 38-38 A, loc. Pipe ra , cod 72900, co m_ Voluntari , jud.
Ilfov, O.P: 30; tel. OI 49085 90-4, fax: OI 49085 70.
Cererea sc ri să , adresa tă directo rului Casei de Pen sii - fr. G heorghe
Panait - , va cuprinde urm ă t oarele: numel e, pre numele, ad resa , num ă rul
de telefon , co munitatea, stati unea so li c it ată, per ioada preferat;1 (seri a) ,
num ărul de locuri dorite, din care câ te pentru adu l~ ş i că te pentru copii.
Biletele vor fi eliberat e În funcţi e de ordi nea depunerii ce re rilo r
scrise. de num ă rul de so li c it ă ri pentru aceeaş i se ri e si de pos ibilită ţil e de
cazare a le Casei de od ihn ă so li citate, Întrucât În fiecare seri e sunt
d ispo nibile numa i zece ca mere la fi eca re din ce le două Case de od ihn ă.
Pretul pe ntru caza re ş i trei mese pc zi este de 200.000 I ei/pe rsoa n ă
pentru adulţ i , 140.000 lei/zi pentru pastorii pensionari ş i so ţiil e acestora
ş i 100.OOU le i/zi pentru copi ii p â n ă la 18 ani.
De retinut ci! pe ntru cop iii sub 5 ani, pen tru ca re nu se so li ci t ă masii
ş i loc se p~ ra t de dormit , nu se plăt eşt e.
.
Ce i care vor primi biletel e reze rvate vor fi obligaţi să achit e co ntrava loa rea caz:'rii, respectiv 50% din valoa rea biletului , cu cel puţin 30 de
zile Înai nte de data pentru care a făcu t rezervarea, la sediul Casei de Pensii
prin mandat poş t al sa u personal. urm f!nd ca restul de 50% din va loarea
bil etului. ce reprez int ă masa, să fie achitat În s t aţ iun e , la Casa de o dihn ă.
O rice renunţare trebui e co municatii cu cel puţin 30 de zile îna inte de
data începerii sejurului, În caz contrar. cei În ca u ză vor suporta costul
eazăr ii pc pe rioada rezerva tă.
De reţ inut că cele două Case de od ihn ii pun la dispoz iţi a do rit o ril o r
locuri În tot cursul a nului , nu doar În sezonul de vară, atât pentru od ihnfl, câ t ş i pentru excursii, iar atu nci câ nd este cazul, pentru grupuri orga-

nizate de 25-30 persoa ne.
În sta ţiun ea Sovata-Băi, Casa de odihnă se află amplasată pe str.
Trandafirilor, nr. 64 (În spatele Poşte i Sovala). Tratamentele oferite În
aceas t ă s taţiun e sunt potrivi te pentru afecţiunile reumatice, spo ndiloze,
discopatie 1 0 mb ară, hernie de disc. artroze, poliartrit;! reumatoidă În
fa z,! de revenire. afecţ iuni gin ecologice etc.
In stati u.nea Vatra Dorne i, Casa de odihn ă se află amplasată pe str.
Păci i nr. 2. In această staţiun e, pot fi tratate afecţiuni neurologice, ale
aparatelor cardio-vascula-r şi locomo tor, precum şi boli asociate acestora.
Intregul colectiv al Casei de Pensii vă doreş te să aveţi zile de ne uitat
În sejurul dumneavoastră la casele noastre de odihnă . De aceea,
Îndrăzniţi şi veţi fi mai sănătoşi!
Gheorghe Panait, directorul Casei de Pensii
Anunţ

Asociaţia de Caritate " Proiect Theodora" din Cluj-Napoca - "Căminul de
Bătrăni " anunţă concurs pentru ocuparea postului de director (manager).
Candidaţii vor îndeplini condiţiile cerute de lege pentru funcţii de conducere, precum ş i cele arătate În 1 Timotei 3,3.7.
Cererile solicitanţilor, vizate de către pastorul ş i comitetul bisericii
loca le de care aparţin, se vor trimjte pe adresa: Asociaţia de Caritate
" Proiect Theodora"; str. Blaju lui nr. 9a - 3400 Cluj-Napoca, până la data
de 28 febru ari e 2002. Relaţii suplimentare la telefonul 064.180.906 sau

092.243.255.
Conducerea

Biserică nouă în Ostriţa, Ucraina
Pe 7 octom brie 2001, a avut loc dedicarea casei
de rugăciune adventiste din Ostriţa, regiunea C ernăuţi
(vezi foto). Edificiul s-a înălţat prin credinţa şi sacri
ficiile credincioşilor adventişti din localitate, d ar şi cu
sprijin financiar din p arte a organizaţiei adventiste din
SUA, R M I şi din p artea mai m ultor biserici adventiste
din SU A şi Rom ânia.
C hiar persoane particulare din R om ânia şi din
Canada, ale căror num e nu este cazul să le amintim,
au contribuit la realizarea acestei bijuterii bucovinene.
Conducerea C onferinţei Bucovina, pe teritoriul
căreia se află acest edificiu, m ulţum eşte pe această
cale tu tu ro r celor care, în vreun fel, au contribuit la
înălţarea acestui lăcaş de închinare.
N e inform ează Ciornei Ioan, pastor al Bisericii
A Z Ş din Ostriţa.
Data alegerilor schimbată - Uganda
D ata alegerilor naţionale din U ganda a fost schim
b ată ca u rm are a protestului public iniţiat de Biserica
Adventistă. Program ate iniţial p entru sâmbătă, 16 fe
bruarie, acestea au fost reprogram ate p en tru joi, 14
februarie. Schim barea datei face ca planurile legate de
o dem onstraţie paşnică de stradă să fie anulate. Bise
rica A dventistă îşi propusese să organizeze o astfel de
dem onstraţie p en tru a aduce în atenţie cererea ei.
„U n protest paşnic ar spune lumii că suntem marginalizaţi ca biserică şi ca indivizi”, a declarat John
W ani, preşedintele bisericii din U ganda. El a explicat
că adventiştii, care păstrează Sabatul ca zi sfântă,
întâm pină problem e nu doar la alegeri, ci şi în alte
aspecte ale vieţii publice. „în anul 1997, studenţii
noştri din învăţăm ântul superior de stat au avut ace
leaşi problem e cu exam ene şi cursuri în ziua Sabatului.
A m apelat în num eroase rânduri la instituţiile supe
rioare şi la conducerile instituţiilor p entru a rezolva
aceste problem e, d ar fără rezultat.”
A cest ultim incident a generat un sprijin unanim
p en tru păstrătorii Sabatului în com unitatea creştină
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din U ganda. „M ulţi oam eni, inclusiv catolici, angli
cani şi chiar musulmani, au sunat la biroul nostru şi
ne-au spus că vor fi alături de noi, dacă le vom spune
data şi ora dem onstraţiei.”
„înainte să ieşim în stradă, comisia electorală a
reprogram at data alegerilor, m ulţum im lui
D um n ezeu”, a spus John Wani.
Chiar dacă sunt mulţumiţi pentru această izbândă,
adventiştii din U g an d a cer sprijinul comunităţii
adventiste mondiale. „A pelăm la com unitatea inter
naţională adventistă să se roage pentru noi, în mod
special p entru studenţii noştri care sunt persecutaţi în
universităţi şi colegii.”
Rezumat după Bettina Krause/ANN

Serviciul divin în biserica din Moisei Centru Maramureş/
P entru to ate cele 3 com unităţi ale Bisericii
Adventiste din Moisei, Sabatul din 9 februarie va
răm âne un timp de neuitat prin frum useţea eveni
m entelor care s-au desfăşurat în com unitatea Moisei
C entru. A fost prim ul Sabat în care biserica s-a întâl
nit în Casa de Rugăciune du p ă incendiul care a deva
stat acoperişul şi tavanul acesteia. C eea ce i-a im pre
sionat a tâ t pe m em brii co m u n ităţilo r noastre, care
s-au mobilizat din prim a zi p en tru ajutor, cât şi pe
localnicii din Moisei, a fost timpul foarte scurt, de
doar 33 de zile, de la incendiu p ână la term inarea
lucrărilor de ream enajare. în c ă de la clipele de
devoţiune de dim ineaţă, când fratele Szasz a invitat
biserica să-L laude pe D om nu l cu psalmi şi cântări de
laudă, lacrimile au um plut ochii m ultora dintre cei
prezenţi... „cât de m inunate sunt lucrările Tale,
D oam ne...!”
Serviciul divin a fost un m o m ent deosebit, în care
câţiva dintre invitaţii speciali au luat cuvântul, folosind
cuvinte de apreciere pentru ceea ce a făcut D um nezeu
p en tru această biserică. A preciem intervenţiile
deosebite ale dom nului dr. M ihordea, senator de
M aram ureş (o idee foarte puternic subliniată - „p re
tutindeni unde voi merge voi vorbi de unitatea şi
p rom ptitudinea care vă caracterizează”) şi ale pri
m arului com unei Moisei. A u rm at apoi mesajul spiri
tual, transm is de D om nul prin fr. A drian Bocăneanu,
care i-a adus am inte bisericii despre una dintre cele
mai im portante îndatoriri - vestirea Evangheliei - ,
„G alileanul” fiind o ocazie extraordinară pen tru
îndeplinirea acestui m andat. întreaga biserică a în ţe
les că această biruinţă este do ar u na dintre multele pe
care D om nul doreşte să ni le dea în viitor.
Cheorghe Urdas

/

AARC Trans. De Nord

Foamea lui Dumnezeu
Capitolul 10 din F aptele A postolilor este
binecunoscut pentru relatarea am ănunţită
a viziunii lui Petru. D um nezeu S-a folosit
de foam ea lui P etru şi i-a oferit o hran ă cu
care el nu era obişnuit - „tot felul de
dobitoace cu p atru picioare şi tâ râ to a re de
pe p ăm ânt şi păsările cerului” (vers. 12).
U n glas pe care P etru l-a recunoscut ca
având origine cerească i-a poruncit să se
servească şi să nu o mai aştepte pe gospo
dina întârziată. D ar lui Petru nici nu-i tre 
cea prin m inte să asculte porunca. El a
răspuns: „Nicidecum, D o a m n e ”. Se pare
că P etru nu-şi dădea seam a că este absurd
să spui cuiva în acelaşi timp „D o a m n e” şi
„nicidecum”. „D o a m n e” nu merge decât
îm preună cu „Da, am înţeles, fac”. Scena
s-a rep e tat de trei ori, fără ca P etru să se fi
h o tărât să dea ascultare glasului ceresc.
D e altfel, nici n-ar fi p utut să o facă, p e n 
tru că totul nu s-a petrecut decât într-o
„răpire sufletească”.
D acă şi la D um nezeu se poate aplica
regula potrivit căreia „din prisosul inimii
vorbeşte g ura” (M at. 12,34), glasul ceresc
care-i vorbise lui P etru ne spune care este
p reocuparea lui D um nezeu: lui D um nezeu
Ii este foame. Desigur, foam ea lui
D um nezeu nu este după hrană. Lui
D um nezeu Ii este foam e după oameni.
Ideea că D ivinitatea este flăm ândă
d upă oam eni nu era nouă. M oloh şi alţi
zei ai Canaanului erau hrăniţi cu oam eni cel mai adesea copii, aşezaţi pe braţele
irosite ale idolului metalic. D ar
D um nezeul Bibliei nu doreşte oam eni pe
care să-i consume, ci El Se consum ă p e n 
tru salvarea lor. M area luptă dintre
D om nul H ristos şi Satana se duce pentru
oam eni: „Te-ai suit pe înălţime, ...ai luat
în d ar oam en i” (Ps. 68,18). Nici nu este
destul să spunem că D um nezeu are foam e
după oam eni - foam ea după oam eni II
mănâncă! „Râvna pentru casa T a M ă
m ănâncă pe M ine” (Ps. 69,9; Ioan 2,17).
In tim pul şederii Sale pe păm ânt,
M ântuitorul Se sim ţea cel mai bine hrănit
atunci când cineva răspundea invitaţiei
duioase a harului. „E u am de m âncat o
mâncare, pe care voi n-o cunoaşteţi” (Ioan
4,32). „îm plinirea misiunii pentru
realizarea căreia părăsise c e r u l ... îl înălţa
mai presus de nevoile omeneşti. Când
d ăd ea ajutor un suflet care înfom eta şi

înseta d u p ă adevăr, era mai plăcut pentru
El decât să m ănânce şi să bea. P entru El
aceasta era o m ângâiere şi o înviorare.
F acerea de bine era viaţă p e n tru sufletul
Lui.” (Hristos, L u m ina lum ii, p. 145)
D acă am p utea spune aşa, P etru nu era
destul de flămând, încât să po ată să spună:
„D oam ne, dacă spui Tu, am să m ănânc
Adrian Bocăneanu,
chiar şi ceea ce altfel nu aş fi m âncat
preşedintele
niciod ată”. D ar foam ea lui D um nezeu
Uniunii R om âne
d up ă oam eni, pe care să-i salveze, este cu
mult mai mare. El nici nu Se gândeşte să
refuze p e cineva. P etru s-a dat înapoi
îngrozit la gândul că ar p u te a să se atingă
de anim alele necurate care i se ofereau
d rept hrană. Noi ne dăm înapoi îngroziţi
la gândul că oam eni respingători,
degradaţi de păcat şi chiar ostili
Evangheliei ar trebui să intre în „m eniul”
nostru misionar. D ar D um nezeu vede
lucrurile altfel. La u rm a urmei, dacă ar fi
pretenţios, nimic nu ar corespunde exi
genţelor Sale, p en tru că „toţi am ajuns ca
nişte necuraţi, şi toate faptele noastre
b un e sunt ca o haină mânjită. T oţi suntem
ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne
iau ca vân tu l” (Is. 64,6).
D ar „Fiul omului a venit să m ântuiască
ce era p ie rd u t” (M at. 18,11). T recută la
p erso an a I, această declaraţie smulge
adm iraţia şi uim irea lui Pavel: „O, a d e
vărat şi vrednic de prim it este cuvântul
care zice: ’H ristos Isus a venit în lume ca
să m ântuiască pe cei păcătoşi’, dintre care
cel dintâi sunt e u ” (1 Tim. 1,15).
Lui D um nezeu îi este foam e - atât de
foam e d u p ă oam eni, încât m ă prim eşte pe
mine, n e prim eşte pe toţi, îi doreşte pe cei
la care noi nici nu ne-am gândi că ar
p u te a să-L intereseze. Căci „pentru cel
flăm ând toate am ărăciunile sunt dulci”
(Prov. 27,7).
D acă, privind spre cei pe care predicarea Evangheliei îi aduce spre noi, vom fi
nem ulţum iţi, glasul ceresc se va auzi
declarând cu vehem enţă: „Ce a curătit
D um nezeu, să nu num eşti spurcat!” în
sufletul nostru trebuie să se petreacă
aceeaşi schim bare ca si la Petru, a cărui
nouă deviză de misiune devine: „Dumnezeu
mi-a a ră tat să nu num esc pe nici un om
spurcat sau n ec u rat”. N u este atât de mult
o chestiune de judecată, cât de foame - foame
d up ă oam eni, ca foam ea lui D um nezeu.
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